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Med detta nummer hoppas vi på att nå en större läsekrets då det är valår och vi 
önskar nå ut med de frågor som vi anser är viktiga humanistiska frågor.

Det här är inte en partipolitisk skrift. Våra frågor skär rakt igenom den politiska 
paletten och kan få olika lösningar beroende på vem som tar tag i frågorna. Men 
de har också stor potential att kunna drivas rakt igenom ett brett spektrum av 
humanistiskt lagda politiker i god samarbetsanda. 

Vi anser att det sekulära samhället är en garant för det demokratiska system som 
värnar alla medborgare oavsett deras religiösa eller politiska hemvist (och deras 
etniska och sexuella bakgrund). Ett samhälle bör inte ta ställning för eller emot 
en specifik religion och detta gäller såväl i stat och parlament som i skola, militär, 
sjukvård och i kriser. Dessa frågor ser vi gärna en bred majoritet för i vår riksdag.

Vi organiserar varje år en sekulär ceremoni vid riksdagens öppnande. Det gör vi 
för att vi värnar om det demokratiska samhället och anser att det bör firas alldeles 
extra. Vi tycker inte att detta firande bör förvaltas av en kyrka som formelltsett  
ska vara skild från staten. Denna högtid kräver inget humanistiskt medlemskap. Vi 
undanber oss sekteristiska förtecken och välkomnar alla.

Vi önskar också att fler politiker får upp ögonen för Humanisterna som organi-
sation. Många har uppfattningen att Humanisterna är en obskyr grupp arga med-
lemmar som hatar religion. Men det är sant att det finns sådana medlemmar i vår 
skara. Religionen har bidragit till lidande i flera av våra medlemmars liv, varför de 
gjort sig fria från förnedrande religiösa grupper som begränsat dem, deras vänner 
eller anhöriga i deras livsval och deras livsuttryck. Vi engagerar oss också i sam-
hällsfrågor som är en följd av religionens särställning framför barn och kvinnors 
mänskliga rättigheter, som omskärelse, hedersförtryck och religiösa friskolor.

Men Humanisterna är en komplexare förening än så. Vi vill främja existentiell 
hälsa och anser att existentiella frågor inte enbart tillhör religionen. Vi anordnar 
humanistiska ”konfirmationsläger” – livssynsläger – där ungdomar får diskutera 
viktiga frågor som etik och moral, mänskliga rättigheter, identitet och sexualitet. 
Vi erbjuder officianter till barnvälkomnanden, bröllop och begravning, och vi en-
gagerar oss i existentiella frågor som dödshjälp.

Vår humanistiska hjälplinje heter Humanistisk medmänniska och nås om kvällarna 
19-21, alla dagar utom tisdagar, på telefonnummer 010 551 5590. 

Internationellt stödjer vi bl.a Humanisthjälpen på www.humanisthjalpen.se. 
Swish 90 02 791 och bankgiro: 90 02 791

Ett stort tack till er politiker som orkar med det dagliga arbetet att förvalta vår 
demokrati!! För de av er som vill driva våra frågor ställer vi gärna upp med bak- 
grundsfakta och stöd. Och ni är givetvis alltid välkomna som medlemmar!

Med hopp om ett gott valår och en stabil demokratisk process mot en fungerande 
regering.

Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors
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Humanist beliefs and values are as 
old as civilization and have a history 
in most societies around the world. 
Modern humanism is the culmination 
of these long traditions of reasoning 
about meaning and ethics, the source 
of inspiration for many of the world’s 
great thinkers, artists, and humani- 
tarians, and is interwoven with the rise 
of modern science.

As a global humanist movement, we 
seek to make all people aware of these 
essentials of the humanist worldview:

1. Humanists strive to be ethical

We accept that morality is inherent to 
the human condition, grounded in the 
ability of living things to suffer and 
flourish, motivated by the benefits of 
helping and not harming, enabled by 
reason and compassion, and needing 
no source outside of humanity.

We affirm the worth and dignity of the 
individual and the right of every human 
to the greatest possible freedom and 
fullest possible development compati-
ble with the rights of others. To these 
ends we support peace, democracy, the 
rule of law, and universal legal human 
rights.

We reject all forms of racism and prej-
udice and the injustices that arise from 
them. We seek instead to promote the 
flourishing and fellowship of humanity 
in all its diversity and individuality.

We hold that personal liberty must 
be combined with a responsibility to  

society. A free person has duties to oth-
ers, and we feel a duty of care to all of 
humanity, including future generations, 
and beyond this to all sentient beings.

We recognise that we are part of na-
ture and accept our responsibility for 
the impact we have on the rest of the  
natural world.

2. Humanists strive to be rational

We are convinced that the solutions 
to the world’s problems lie in human 
reason, and action. We advocate the 
application of science and free inquiry 
to these problems, remembering that 
while science provides the means, hu-
man values must define the ends. We 
seek to use science and technology to 
enhance human well-being, and never 
callously or destructively.

3. Humanists strive for fulfilment in 
their lives

We value all sources of individual joy 
and fulfilment that harm no other, and 
we believe that personal development 
through the cultivation of creative and 
ethical living is a lifelong undertaking.

We therefore treasure artistic crea-
tivity and imagination and recognise 
the transforming power of literature,  
music, and the visual and performing 
arts. We cherish the beauty of the nat-
ural world and its potential to bring 
wonder, awe, and tranquillity. We app- 
reciate individual and communal exer-
tion in physical activity, and the scope 
it offers for comradeship and achieve-

ment. We esteem the quest for know-
ledge, and the humility, wisdom, and 
insight it bestows.

4. Humanism meets the widespread 
demand for a source of meaning and 
purpose to stand as an alternative to 
dogmatic religion, authoritarian na-
tionalism, tribal sectarianism, and 
selfish nihilism

Though we believe that a commitment 
to human well-being is ageless, our 
particular opinions are not based on  
revelations fixed for all time. Human-
ists recognise that no one is infallible or 
omniscient, and that knowledge of the 
world and of humankind can be won 
only through a continuing process of 
observation, learning, and rethinking.

For these reasons, we seek neither to 
avoid scrutiny nor to impose our view 
on all humanity. On the contrary, we 
are committed to the unfettered ex-
pression and exchange of ideas, and 
seek to cooperate with people of dif-
ferent beliefs who share our values, all 
in the cause of building a better world.

We are confident that humanity has 
the potential to solve the problems that 
confront us, through free inquiry, sci-
ence, sympathy, and imagination in the 
furtherance of peace and human flour-
ishing.

We call upon all who share these con-
victions to join us in this inspiring en-
deavour.

Declaration of  Modern Humanism
Declared by the 2022 General Assembly of  Humanists International, 

replacing The Amsterdam Declaration of  2002.
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Nigeriansk humanist fängslad
Ordförandet för Humanisterna i Nige-
ria Mubarak Bala har dömts till 24 års 
fängelse efter anklagelser om “blas-
femi” av nigerianska domstolar. En-
ligt domstolarna anses Mubarak Balas  
aktivism som “blasfemi” och störande 
av ordningen i landet.

FN avbryter Rysslands medlem-
skap i Human Rights Council
Den sjunde april röstade FN:s gener-
alförsamlingen igenom en resolution 
om att avsätta Ryssland från the Hu-
man Rights Council. Detta har skett 
efter rapporter från kriget i Ukraina där 
Ryssland ska ha utfört krigsbrott mot 
den ukrainska befolkningen. 

Anti-Defamation League (ADL) 
rapport hävdar att antisemitiska in-
cidenter ökat 2021
Anti-Defamation League (ADL) i USA 
hävdar att antisemitiska incidenter 
har ökat med 34% mellan 2020-2021. 
Mängden incidenter ligger på omkring 
2717 fall per år i USA. Det är den hög-
sta siffran sedan den icke-statliga orga- 
nisationen började mäta mängden anti-
semitiska indicidenter 1979. 

Påve Francis ber om förlåtelse för 
behandlingen av urbefolkningen i 
Kanada
Påve Francis ska ha bett om en his-
torisk benådning från urbefolkningen 
i Kanada efter den katolska kyrkans 
övergrepp på urbefolkningen i kyrk- 
liga skolor. Under 1900-talet ska över 
150 000 barn tvingats till katolska 
skolor i ett försök att konvertera ur- 
befolkningen. 

Vietnamn fängslar människo-
rättsaktivister
Vietnamn har under 2021 fängslat ett 
antal människorättsaktivister som har 
försökt att bedriva dialog för föränd-
ring. Efter kommunistiska partiets tret-
tonde möte i januari har 63 personer 
blivit fängslade efter att ha blivit med-
lemmar i organisationer som är kritiska 
mot kommunistiska partiet rapporterar 
Human Rights Watch. 

Kinas diskriminering mot uighurer
Nya rapporter har framkommit om 
Kinas människorättsliga diskrimine- 
ring av uighurer i Xinjiang-provinsen. 
Nya lagar om aktiv diskriminering av 
uighurer har framkommit, om långa ar-
betstimmar och omöjliga arbetskvoter 
för tvångsarbete.

Saudiarabisk bloggare frisläppt från 
fängelse efter 10 år
Den saudiarabiska bloggaren Raif  Bad-
awi har blivit frisläppt från fängelse 10 
år efter att han kritiserat islam. Bada-
wi har suttit fängslad efter att ha före-
språkat att religion inte ska påverka på 
det offentliga livet. Han dömdes 2012 
för att ha “förolämpat islam”.

Efterlängtad lagstiftning om 
hedersbrott
Från den 1 juni 2022 har hedersförtry-
ck ett eget stycke i brottsbalken. Lag-
stiftningen betonar i och med ändrin-
gen allvarlighetsgraden i gärningar som 
utförs upprepat och systematiskt utav 
de som står brottsoffret allra närmst. 
Dessa sker under lång tid och med ett 
påtagligt lidande och ofta livslånga kon-
sekvenser för den utsatta.

N Y H E T E R
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Humanisterna är partipolitiskt obund-
na, men det betyder inte att vi är 
opolitiska. Vi driver bara inte partipoli-
tik. Det finns många frågor om hur vårt 
samhälle är uppbyggt som är av intresse 
för sekulära humanister. Dessutom är 
myndigheternas särbehandling av Hu-
manisterna som organisation också av 
politisk bäring. 

Humanisterna driver webbinarieserien 
Vital Humanism sedan en tid tillbaka 
där vi bjuder in politiker, journalister, 
och forskare att diskutera frågor som är 
av särskilt intresse för den sekulära hu-
manismen. En sådan fråga är demokra-
ti, och med ett nalkande riksdagsval 
har vi bjudit in representanter från 
samtliga riksdagspartier för att svara på 
Humanisternas och medlemmarnas 
frågor. I skrivande stund har de allra 
flesta partier valt att medverka. 

Utöver medlemmarnas frågor kommer 
alla partirepresentanter tillfrågas föl-
jande: 

• Hur ser ditt parti på sekularism? 
o Anser ni att stat och religion ska 
vara åtskilda?

o Anser ni att staten ska vara 
livsåskådningsneutralt. Dvs. att sta-
ten ska behandla alla medborgare 
lika oavsett deras livsåskådning?

• Anser ditt parti att yttrandefriheten 
innefattar rätten att offentligt bränna 
torahn, bibeln, eller koranen? 

• Hur anser ditt parti att staten ska 
förhålla sig till religiösa samfund 
som verkar mot yttrandefriheten och 
demokratiska principer? 

o Hur ser ditt parti på utländsk, 
exempelvis salafistisk, finansiering 
av moskéer? 

o Hur bör Sverige hantera religiösa 

företrädare och andra ledare som 
uppmanar till jihadism?

• Anser ditt parti att friskolor med 
konfessionell inriktning, sk. religiösa 
friskolor bör tillåtas? 

o Räcker det med ett etablerings- 
stopp för religiösa friskolor? Bör be-
fintliga religiösa friskolor läggas ner? 

o Är det rätt att en sekulär stat finan-
sierar konfessionella skolor som del 
av den obligatoriska skolgången?

• Anser ditt parti att ickemedicinsk om-
skärelse av barn bör vara tillåtet? 

o Anser ni att det är skillnad mellan 
pojkar och flickor? 

o Hur bör Sverige hantera att flick-
or som växer upp i Sverige omskärs 
utomlands?

• Vad anser ditt parti om att tillåta reg-
lerad dödshjälp i Sverige?

• Hur ser ditt parti på att Svenska kyr-
kan är huvudman för begravningsverk-
samheten i nästan alla kommuner i 
landet. 

o Är det förenligt med en sekulär stat 
att en enskild religiös organisation 
utför ett myndighetsuppdrag? Bör 
begravningsverksamheten adminis-
treras av landets kommuner? 

o Bör det vara tillåtet i Sverige, likt 
många andra länder, att få förvara 
aska från en avliden anhörig i hem-
met?

• Om ni anser att staten ska vara 
livsåskådningsneutral, bör Humanis-
terna då likabehandlas med religiösa 
livsåskådningsorganisationer? Exem-
pelvis vad gäller vigselrätt och stöd från 
Myndigheten för stöd till trossamfund.

Alla dessa frågor vill Humanister-
na ha svar på från landets politiska 

partier. Det är frågor som är av vikt för 
vår livsåskådning på samhällsnivå. Den 
sista frågan är dock självcentrerad på 
Humanisterna som organisation, vilket 
nyligen har blivit särskilt relevant. 

Vid Humanisternas senaste kongress 
röstade en övervägande majoritet på 
att Humanisterna ska ansöka om att 
bli ett registrerat trossamfund med 
ambitionen att sedan söka bidrag hos 
Myndigheten för stöd till trossamfund. 
Oavsett om man är för eller emot att 
staten delar ut stöd till livsåskådning-
sorganisationer så är det den värld vi 
lever i nu, och det finns inget skäl till att 
Humanisterna ska uteslutas från sådant 
stöd. 

Media har på senare tid uppmärksam-
mat ett flertal bidragsberättigade tros-
samfund som bryter mot demokratis-
ka principer och landets lagar (t.ex. 
koppleri). Humanisterna å andra sidan 
arbetar hårt för att främja demokrati, 
jämställdhet, och allas lika värde. Men 
vi tror inte på Gud och därför är vi 
uteslutna från stöd. Detta är mycket 
bisarrt i ett sekulärt land. När Huma- 
nisterna nu kämpar för likabehandling 
med andra livsåskådningar kan det även 
belysa hur hela det nuvarande stödsys-
temet till trossamfund är uppbyggt. 

Välkomna att lyssna på svaren från 
riksdagspartierna under juni månad hos 
Vital Humanism.

humanisterna.se/vital-humanism

David Rönnegard
Ordförande
Humanisterna

Ordföranden har ordet:

Detta vill Humanisterna ha svar på



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

8

Två år av coronapandemin satte sökar- 
ljuset på bräckligheten i våra liv och 
vårt samhälle. Många fler avled, och 
lidandet och sorgen blev svårare än 
vanligt att hantera på grund av restrik-
tionerna som infördes för att mildra 
pandemins konsekvenser. En av alla de 
inskränkningar i våra liv som gjordes 
vara att begränsa antal närvarande vid 
begravningar. Staten agerade dock inte 
livsåskådningsneutralt när denna in-
skränkning införde.

Begravningsceremonier och minnes-
stunder är tillfällen där vi tillsammans 
med andra tar avsked, kan bearbeta och 
lindra de känslor som en närståendes 
död framkallar. Det är för de flesta 
väldigt viktigt att avskedet kan genom-
föras på ett värdigt sätt, där alla som så 
önskar kan närvara. Ur det perspektivet 
var det välkommet att regeringen i no-
vember 2020 gjorde ett undantag från 
max åtta personers-regeln och tillät att 
20 deltagare vid begravningar.

Beslutet förvånade, förvirrade och 
väckte frågor eftersom det endast gäll-
de religiösa begravningsceremonier, 
och inte borgerliga. För borgerliga och 
humanistiska begravningar hade tyd-
ligen inte regeringen infört några re-
striktioner alls. Där kunde det vara 100 
deltagare, utan att det var ett brott mot 
pandemirestriktionerna. Det talades 
om att religiösa valde ett borgerligt 
avsked för att fler skulle kunna närvara.

Denna skevhet kom sig av att rege- 
ringen beslutat att det var förbjudet 
att anordna allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar med, som 
huvudregel, fler än åtta deltagare. Där- 
efter beslutades det om ett undantag 
för begravningar. Men till skillnad från 

religiösa begravningsgudstjänster är 
borgerliga begravningsceremonier inte 
öppna för allmänheten, utan en privat 
sammankomst.

Detta regleras i Ordningslagen som 
inkluderar ”sammankomster som hålls 
för religionsutövning” bland det som 
enligt lagen avses som allmänna sam-
mankomster. Ordningslagen är alltså 
ett exempel på när svensk lag inte lik-
abehandlar religiösa och icke-religiösa.

Nu blev det dock inte aktuellt med 100 
deltagare vid borgerliga begravningar 
under pandemin. Någon annan än re-
geringen behövde fatta beslut om be-
gränsningar. Någon annan var huvud-
männen för begravningsverksamheten, 
det vill säga Svenska kyrkans församlin-
gar, Stockholms stad och Tranås kom-
mun. Dessa tog det rimliga beslutet att 
likabehandla livsåskådningar och sätta 
en gräns på max 20 deltagare vid bor-
gerliga begravningar. Även Humanis-
terna kom med uppmaningen att följa 
begränsningen om max 20 personer.

Det är smått absurt att Svenska kyrkan 
skulle fatta beslut om vad som skulle 
gälla vid borgerliga begravningar. En 
kristen organisation fattade beslut som 
de som inte är medlemmar och inte är 
kristna behövde följa. Detta är dock en 
av konsekvenserna av den drygt tju-

go år gamla ofullständiga skilsmässan  
mellan Svenska kyrka och svenska stat-
en. Svenska kyrkan är fortfarande ans-
varig för begravningsverksamheten i 
nästan hela landet.

En annan konsekvens är att det un-
der pandemin, på grund av Ordnings- 
lagens utformning, blev svårare för våra 
beslutsfattare att bekämpa pandemin 
och att på ett enkelt och begripligt sätt 
kommunicera vilka restriktioner som 
gällde.

Ordningslagen måste uppdateras. Det 
är inte rimligt att en buddistisk be-
gravningsceremoni med närmaste 
familjen räknas som en allmän sam-
mankomst, när en borgerlig begravning 
med flera än hundra deltagare, såsom 
den folkkäre komikern Hasse Alfreds-
sons begravning, är en privat tillställn-
ing.

Oavsett livsåskådning är vi alla  
människor. Vi har liknande behov 
av sorgebearbetning och det finns 
inga skäl att staten ska behandla re-
ligiösa och sekulära humanister olika. 
Den svenska staten måste börja agera 
livsåskådningsneutralt.

Ulf  Gustafsson
Förbundssekreterare Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Justitiedepartementet

Oavsett livsåskådning är vi alla människor
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Var tredje sked mat finns inte längre. 
Det är verkligheten på de hjälpmål 
HumanistHjälpen har i Marocko 
och Uganda. Och till den mat som 
ändå blir kvar på tallriken finns allt 
mindre ekonomisk hjälp att få. Det 
är resultatet av den förödande krigs- 
och livsmedelspolitik som nu hotar 
en femtedel av jordens befolkning.
Efter krigsutbrottet i Ukraina har 
exporten av vete, korn och majs 
från Ryssland och Ukraina nästan 
upphört. Ute i världen stiger pri- 
serna på basvaror enormt i takt med 
livsmedelsbristen. Redan svältande 
tvingas nu hungra 30-40 procent 
mera. 

Svältkatastrof  väntar
FN:s generalsekreterare António 
Guterres gav nyligen de hemska 
siffrorna. En svältkatastrof  väntar 
för uppemot 1.7 miljarder männ-
iskor. Om inte vi som kan äta oss 
mätta stoppar den. För råvarorna 
och pengarna finns. Allt handlar om 
fördelning, ekonomisk politik - och 
humanitär hjälp.

Under Covid-åren såg vi inom Hu-
manistHjälpen hur förutsättningar-
na på våra hjälpmål sjönk. Isolering 
och dyr logistik sänkte hjälpförmå-
gan på plats. Offerviljan hos do-
natorer sjönk också. Omsorg om 
den egna existensen fick en naturlig 
prioritering. I den nu rådande krigs- 
situationen och uppfattade hot mot 
vårt land, ser vi en fördjupad ut-
veckling. Redan hungriga svälter, på 
samma gång som nästan all ekono-
misk hjälp riktas mot flyktingström-
marna från Ukraina. 

Ukraina i fokus, svältande sviks
Generalsekreterare António Gu-
terres kommenterar just detta fak-
tum då han säger: ”Men medan en 
stor del av världen har visat solida- 
ritet med befolkningen i Ukraina, 
ser vi inga tecken på samma stöd för 
de 1,7 miljarderna andra potentiel-
la offer för det här kriget. Vi har en 
klar moralisk plikt att stötta dem, 
överallt i världen.”

Fyll tallriken igen!
HumanistHjälpen vädjar nu om 
akut hjälp för utsatta kvinnor och 
barn på våra hjälpmål i Marocko 
och Uganda. Hjälp oss ersätta de 
30-40 procent av mattallriken som 
försvunnit. På kvinnohus, barnhem, 
förskolor och skolmatsalar behövs 
näringen. De drabbade vi försöker 
stödja riskerar att bli undernärda. 
I undernäringens spår följer sämre 
hälsa och utbildning, liksom sämre 
samhällsutveckling mot mänskliga 
rättigheter.

Snälla, hjälp till innan tallriken är 
helt tom, donera nu! Hundra kronor 
ger idag cirka hundra portioner gröt 
till hungriga barn, tidigare gav det 
cirka 150 portioner.

Swish 90 02 791
Plusgiro 90 02 79-1

Månadsgivare behövs!
För 100 kr/mån SMS:a 
MÅNADSGÅVA100 till 72901. 

Läs mer på humanisthjälpen.se
HumanistHjälpens styrelse

TEMA 

POLITIK
Frågor för Utrikesdepartementet

Krigs- och livsmedelspolitik ger hungersnöd
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Vad Europa gjorde igår, gör Norden 
idag och Sverige imorgon. Jag syftar 
specifikt på den finansiering som fly-
ter in från utlandet till uppbyggnaden 
av diverse kyrkor, moskeér och viss ut-
bildning. Frågan om finansieringen av 
trossamfund är en fråga som kommit 
högt upp på agendan när kulturminis-
ter Jeanette Gustafsdotter (S) och mi-
grationsminister Anders Ygeman (S) 
framfört förslag om skärpta krav för 
finansiering av dessa. Förslaget är helt 
okontroversiellt. De två huvudsakliga 
kraven i förslaget är att det ska finnas 
ett krav på demokratiska värderingar 
och att statens pengar inte får finansi-
era religiös extremism. Frågan är varför 
detta inte finns etablerat och reglerat i 
svensk lagstiftning redan?

Blickar man ut över Europa inser man 
att Sverige är ett av de länder som 
berör frågan kring trossamfund sist. 
Österrike berörde frågan redan 2015, 
Danmark 2021 och sist men inte minst 
Sverige 2022. När vissa moskeér och 
kyrkor visar på en problematisk rela-
tion till demokrati och mänskliga rät-
tigheter skapar det oroligheter. Hur har 
Sverige och andra Europeiska länder 
lyckats stoppa huvudet i sanden och 
inte ens anat att det vuxit fram en ut-
veckling av extremism i vissa av dessa 
trossamfunden? Grunden till vår naivi-
tet ligger i den västerländska illusionen 
som anser och bedyrar att religion inte 
har någonting med politik att göra. 
Tvärtom ser vi tydligt att religionerna 
och dess dogmer överlappar politiska 
frågor då de berör olika levnadssätt och 
i vissa fall påverkar lagen.

Religion är fundamentalt politisk till sin 
natur eftersom ämnet berör allt. Allt 
från hygien, hur man ska tvätta sig, föra 
sig, till vad man får och ska äta. Hur 
man ska förbereda maten ända till att 
påverka hur man ska vara med andra 
människor, och hur man ska hantera 
relationer generellt. Hela vägen ända 
fram till hur man ska bete sig med andra 
människor, andra kulturer och förhålla 
sig till andra religioner som särskiljer sig 
från ens egen. Det är bara i västvärlden 
vi har fått för oss att det inte finns en 
politisk vilja inblandad i religiösa akti- 
viteter och åsikter. Därför välkomnar 
jag denna granskning av viss religiös 
aktivitet och de krav som ställs på reli-
gion att anpassa sig efter den tid vi lever 
i. Modernisering av religion sker nästan 
aldrig inifrån hjärtat av religionen i sig. 
Reformerna sker utifrån. Det sker när 
samhället och individer ställer krav på 
dess innehåll. Religion är en kraft som 
måste tämjas och jämkas av tiden de 
verkar i.

Kravet på att trossamfund måste ha 
demokratiska värden och att pengar 
inte får gå till extremistisk verksamhet 
är en rimlig reglering för möjlighet-
en att anskaffa ekonomiska medel. I 
en tid då islamistiska tendenser har 
vuxit i utanförskapsområden i Sverige 
och i delar av Europa är detta rätt tid 
att analysera och granska hur statens 

ekonomiska medel används. Speciellt 
när wahhabism sprids i vissa moskeér 
i Europa genom utländsk finansiering 
från länder som t.ex. Saudiarabien. 
Man bör hålla ett vakande öga på dessa 
moskeér som väljer att ha extremistis-
ka talare och som väljer att associera 
sig med islamistiska element. Detsam-
ma bör även appliceras i samband med 
vissa kristna trossamfund som hållit på 
med tvivelaktig verksamhet som i flera 
fall kan klassas som hatbrott, hets mot 
folkgrupp eller diskriminering.

Religion till sin natur är sådan att den 
söker att göra inflytande på vad den än 
berör. Vare sig det gäller kulturella ele-
ment, konst, tv, radio eller t.o.m poli-
tik. Religion söker att ta plats och att 
öka sin närvaro i våra liv oberoende 
av vad vi vill. Det är ett fenomen som 
alltid försöker nå ut till så många som 
möjligt. Många av de abrahamiska re-
ligionerna är imperialistiska till sin na-
tur. Det  innebär i sig att religionen tror 
sig inneha mandaten till att utvidga sin 
räckvidd. Att Sveriges politiker nu be-
lyser problematiken kring trosamfund 
visar på situationens seriositet. Det 
finns något ruttet i kungadömet Sve-
rige och det är vår oförmåga att hantera 
och granska den extremism som frodas 
i vår naivitet och i vår okunskap. Det är 
bättre att vara sen på bollen än inte alls. 
På med hårdhandskarna. Det har blivit 
dags att påbörja arbetet mot extremism 
inom våra kyrkor, våra moskeér och 
inom friskolorna så fort som möjligt. 

Oliver Filipov Madjar
Styrelseledamot Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Kulturdepartementet

Något är ruttet i kungadömet Sverige



Efter att ha tjänstgjort som civilanställd 
i Försvarsmakten under många år så 
har jag också på nära håll bevittnat en 
förändring i tilltalet (kommunikationen) 
från myndighetens sida. Kanske ett led 
i att locka fler att göra militärtjänst då 
vi, särskilt i dessa tider med krig i vår 
närhet, har ett behov av ett välfunge- 
rande skydd av de värden vi vill försvara 
såväl nationellt som internationellt. 

Sverige representerar idag värden som 
upplevs som extrema även i många 
delar av Europa. Där kan exempelvis 
nämnas vår syn på abort, aga, offentlig 
välfärd, mänskliga rättigheter, HBTQ-
frågor och så vidare. I en tid där mänsk- 
liga rättigheter inskränks och kränks i 
flera länder runt omkring oss (Polen, 
Ungern och Turkiet för att nämna 
några) och där Putin för sitt krig väl-
signat av den ryska kyrkan är det ext-
ra viktigt att Sverige står upp för våra 
moderna värderingar och att den sven-
ska försvarsmakten håller sig neutrala 
till religiösa makthavare. 

Försvarsmaktens rekryteringsfilmer 
påvisar också en mångfald, som i alla fall 
jag inte har sett tidigare. Vi ser vår ÖB 

deltaga i Pride-festivalen och hur myn- 
digheten arbetar med HBTQ-frågor, 
ökad trygghet för kvinnor i verksam-
heten och övriga mänskliga rättigheter. 
Försvarsmakten går här i takt med övri-
ga samhället och tar i vissa fall täten i 
dessa frågor! Det är glädjande att se! 

Denna mångfald inom Försvarsmak-
ten gör att vi också ser behovet av att 
myndigheten förhåller sig livsåskåd-
ningsneutral.  Det bör stå var och en 
fritt att tro på vilken gud eller gudar hen 
vill, eller ingen alls. Idag har Försvars-
makten av hävd och tradition en stark 
förankring i kristendomen, något som 
yttrar sig på flera sätt. Som exempel kan 
vi lyfta julvesper (en kvällsgudstjänst), 
att man som soldat förväntas utbrista 
”gud bevare konungen” när så anbefal- 
les, att förbanden har anlitade fält-
präster osv. Gamla traditioner som 
känns förlegade och ur takt med tiden.

Försvarsmakten bör förhålla sig 
livsåskådningsneutral då den är avsedd 
att försvara hela Sverige, ett land där re-
ligionsfrihet råder och där majoriteten 
av medborgarna är icketroende.

Vi ser därför att Försvarsmakten och 
politiker som har inflytande över dess 
verksamhet verkar för att verksamhet-
en moderniseras ytterligare. Vi tänker 
här primärt på sekulära alternativ till 
religiösa högtidshållanden, samt till-
gången till sekulära fälthumanister som 
alternativ till fältpräster. Detta erbju- 
der försvarsmakterna i Nederländerna, 
Norge och Storbritannien redan.

Försvarsverksamheten ställer stora krav 
på de individer som ställer upp i dess 
tjänst. Med ökade spänningar i världen, 
med ett NATO-medlemskap i sikte och 
med svenskar i mer nära kontakt med 
krigshärdar än tidigare är det viktigt att 
få på plats existentiellt stöd även för 
icke kristna i försvarets tjänst. Detta 
stöd har Humanisterna möjlighet att 
erbjuda.

Fredrik Wandus
Styrelseledamot Humanisterna Öst
Tidigare chef  för Idrott och hälsa vid 
helikopterflottiljen, samt 
Huvudlärare i fysiskt stridsvärde vid 
Flygvapnets flygskola.
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Frågor för Försvarsdepartementet

Gud bevare Konungen och fäderneslandet!
TEMA 

POLITIK
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och berätta hur vi mår, diskutera våra 
känslor och våra ställningstagande. Detta 
vill vi i Humanisterna göra tidigt. Därför 
erbjuder vi Humanister en konfessionsfri 
konfirmation. Våra resurser räcker inte 
för att erbjuda fler. Vår ambition är att 
liksom Norge erbjuda våra läger till en 
betydligt större del av våra unga. Men 
till det krävs politiska beslut att dessa ses 
som viktiga.  

Att vigselrätt ges till trossamfund är ett 
annat politiskt hinder. I ett sekulärt sam-
hälle borde vigselrätten enbart ligga hos 
staten och endast bestå i en juridisk hand-
ling där parterna skriver på relevanta pap-
per. Var, hur och med vilka man sedan 
vill fira sitt bröllop är upp till varje en-
skilt par. Så som det nu ser ut ges tvek-
samma trossamfund såsom exempelvis  
Scientologikyrkan, Satanistiskt initiativ 
och vissa islamistiska samfund med tvek-
sam syn på både kvinnor och äktenskap 
rätt att viga och därmed ge underlag för 
myndighetsbeslut. Medan en organisa-
tion som Humanisterna, med egna ut-
bildade officianter enbart har vigselrätt 
i de kommuner där enstaka officianter 
beviljats vigselrätt genom länsstyrelsen, 
medan andra kommuner endast delar ut 
denna rätt till politiskt valda förrättare. 
Äktenskapsbalken är dock en av våra 
äldsta lagar och en modernisering sitter 

skärelse är heligt i flera religioner. Vi an-
ser att det inte är förenligt med barnkon-
ventionen att tvinga barn in i en förening 
utan möjlighet att själva fatta beslut. När 
detta sker på bekostnad av deras kroppar 
är det än mer problematiskt. Att arbeta 
med dessa frågor är dock ett långsamt ar-
bete. Vi Humanister erbjuder ceremonier 
i form av barnvälkomnande vilket kan 
vara ett fint och festligt alternativ till do-
pet för de som vill ha en gemensam fest 
för att välkomna den nya familjemedlem-
men. Att vi humanister inte har en tro på 
något högre väsen minskar inte vår öns-
kan att markera viktiga milstolpar i livet, 
och födelsen av ett nytt barn är definitivt 
en sådan händelse.

Att grubbla och samtala om etik, moral, 
ja vår blotta existens är varje ung män-
niskans rättighet. Vi i Humanisterna ser 
ett stort behov hos ungdomar att samtala 
om viktiga ämnen i vår resa genom livet 
för att utvecklas till vuxna, tänkande, 
hänsynstagande individer. Vi ser den 
konfessionslösa konfirmationen som en 
möjlighet att konfirmera vuxenblivandet. 
I alla kulturer, i alla tider har människan 
haft ett sådant behov. Suicid Zero, en or-
ganisation som värnar om människors 
existentiella hälsa, betonar att den bäs-
ta preventionen mot självmord är att vi 
människor lär oss att tala med varandra 

eller religiös hemvist dör vi. Problemet 
är att det inte finns konfessionsfria be-
gravningslokaler i anslutning till konfes-
sionsfria begravningsplatser. I ett alltmer 
multikulturellt land där vi har ickekristna 
minoriteter och en stor andel icketroende 
är det en märklig anakronism att våra 
döda kroppar skall begravas i kyrklig regi. 
Humanisterna erbjuder egna ceremonier 
och borgliga begravningar, ursättningar 
och minnesstunder som begravnings-
byråerna erbjuder blir alltmer vanligt, 
men ändå är det fortfarande svårt att få 
tillgång till lokaler som är neutrala i sin 
symbolik. Detta är ett kvarvarande fak-
tum i ett modernt land där kyrkan och 
staten är åtskilda. Vi anser att det finns 
mycket i begravningslagen som skulle 
kunna moderniseras. Exempelvis är det 
ej tillåtet att förvara aska över en anhörig 
i hemmet och man får inte heller dela 
askan i syfte att begrava den anhörige 
på två (eller flera) viktiga platser i den 
personens liv. Det finns också alterna-
tiva begravningssätt, som frystorkning 
för att välja ett, som inte är tillgängligt 
för den svenska befolkningen, vilka 
skulle kunna öka valfriheten för vad 
människor skulle kunna göra med sina  
kroppar efter döden.

Janna Aanstoot
Officiant & Styrelseledamot Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Socialdepartementet

Humanistiska ceremonier
Ceremonier är ett 
naturligt sätt att fira 
livsövergångar runt 
omkring i världen. 
Humanisterna erbjud-
er såväl barnvälkom-
nande som konfir-
mation, bröllop och 
begravning. Vissa of-
ficianter kanske tar sig 
an skilsmässofester 
och babyshowrar 
också. Endast fantasin 
sätter gränser för vad 
vi människor vill fira.

Dop, liksom om-

långt inne. I ett så pass re-
ligiöst land som Rumänien 
har Humanisterna en stark 
roll som bröllopsfixare 
då homosexuella par och 
bröllopspar över religions-
gränserna vänder sig till 
Humanisterna vid bröllop. 
Det juridiska sköter man 
genom underskrift hos 
staten (alternativt inte alls).

Att kyrkan har en monop-
olställning över döden är 
ytterligare ett hinder. Dör 
gör vi alla. Oavsett hud-
färg, sexuell läggning, klass 
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ögonen - vem tillhör vår död och vår sista 
tid? Min egen slutsats är att vi bör överväga 
en annan lagstiftning än dagens. 

”Ge oss den sista friheten. Ge oss 
självbestämmande. Ge oss rätten till ett 
värdig död.” Så skrev Malena Ivarsson 
i en gripande text om sin mammas sis-
ta tid (Aftonbladet 8 februari 2022). Det 
självbestämmande hon beskriver fanns 
inte för hennes mamma. Runtom i Europa 
har dock alltfler länder infört någon form 
av frivillig dödshjälp, framför allt med lä-
karassistans. I flera amerikanska stater kan 
dödligt sjuka människor efter noggrant 
övervägande och samtal med läkare få ett 
läkemedel utskrivet att sedan ta själv. 

Amerikanska Oregons väg är att rättig- 
heten bara finns där när allt hopp om livet 
utan tvekan är förbi. Varje människa måste 
vara bortom allt rimligt tvivel döende för 
att få hjälp att dö på egna villkor. Den 
avgränsningen tror jag skulle befria många 
idag tveksamma människor från oro inför 
en ny lagstiftning om livets slut. Sådana 
rädslor är viktiga att ta hänsyn till. Vi be-
höver vara varsamma med varandra. Ingen 
människa får för ett ögonblick oroas för att 
en värdighetens och sista frihetens lagstift-
ning kan utnyttjas för att pressa människor 
att välja döden framför livet. Förkortad 
dödsplåga är något annat än ett förkortat 
liv. 

Sveriges sakkunniga, patientföreningar och 
parlamentariker se över hur vi var och en 
kan få vara lika mycket människa den sista 
dagen som vi var den allra första. Jag vet 
inte vad svaren i en sådan utredning blir, 
men jag är övertygad om att det är hög tid 
att vi slutar ducka.

Lina Nordquist
Riksdagsledamot (L)
Styrelseledamot Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Socialdepartementet

Ett värdigt döende och en mänsklig sista tid

Hur mycket borde vi få sty-
ra våra liv när döden närmar 
sig? Ska vi själva få bestämma 
att det är nog, få möjlighet 
att be om hjälp att sätta 
stopp om vi inte längre står 
ut? Frågorna är komplexa. 
De rymmer många frågor 
kring självbestämmande och 
värdighet och förtjänar just 
därför att tas på största allvar.  

Är dagens svenska lagstift-
ning tillräcklig? Ingen utre-
dare har ännu fått uppdraget 
att besvara den frågan. ”Poli-
tiker av alla kulörer har fegat i 
40 år nu”, skrev Björn Natthiko Lindeblad 
på Instagram några veckor före sin död. 
Han var dödsdömd. I sitt sista inlägg rikta-
de han en uppmaning till oss alla: ”Tycker 
du som jag, att alla, under vissa omstän-
digheter, borde få samhällets hjälp till en 
värdig och trygg död, så gör dig hörd.” 

Assisterat döende är livsnära, hudnära och 
för många svårt att beröra. Det är ingen ur-
säkt för att vi makthavare ska ducka ämnet. 
Tvärtom. Jag håller med Natthiko Linde-
blad om att det är hög tid att sluta ducka. 
Vi behöver göra döendets villkor politiska. 
Beröringsskräck hjälper ju inte - vi dör ju 
alla förr eller senare ändå. 

Dödens politik är komplex och rymmer 
många frågor kring vad det innebär att vara 
människa. Den palliativa vården och om-
sorgen behöver tveklöst stärkas i Sverige – 
döende, svårt lidande människor måste få 
all den smärtlindring, tid och empati vi kan 
ge. Men för några få av oss lindrar ingen 
palliation i världen när döden närmar sig. 

I varje politiskt förtroendevalds grundup-
pdrag ligger som jag ser det en tydlig order: 
”Sök upp smärtpunkterna omkring dig! Gå 
dit det gör ont och stå kvar där för att söka 
lösningar.” Så jag gick rakt mot den smärt-
punkt som är döden och jag funderade. 
Mitt mål är att vårt samhälle aldrig ska 
skada. Om möjligt bota. Ofta lindra. All-
tid trösta. Med den kompassnålen framför 

Den väg Oregon valt ingju- 
ter lugn och förtroende i 
mig, men jag kan förstås ha 
missat risker. Helt klart finns 
dessutom flera möjliga ut-
formningar som skulle kun-
na övervägas för oss i Sve-
rige. Låt oss därför tillsätta 
en gedigen, parlamentarisk 
utredning som förutsättning-
slöst och med stor försik-
tighet närmar sig dödens 
politik – en utredning som 
söker svar på om assisterat 
döende bör tillåtas i Sverige 
och i sådant fall hur. Klokt 
och omsorgsfullt behöver 
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I år är det mer än tjugo år sedan kyrko- 
skatten upphörde. Det var en skatt med 
djupa historiska anor som försvann 
genom separationen mellan staten och 
Svenska kyrkan. För att betrygga finan-
sieringen av Svenska kyrkan och andra 
trossamfund infördes den så kallade av-
giftshjälpen. Utan kostnad hjälper Skat-
teverket kyrkor och andra trossamfund 
att ta in sina medlemsavgifter genom 
skattsedeln.

Vid tiden för kyrkans separation från 
staten var fler än åtta av tio svenskar 
medlemmar i ett trossamfund. Snart 
beräknas färre än hälften vara medlem-
mar. I dag deltar enbart fem procent av 
befolkning aktivt i ett trossamfund. Frå-
gan är om det i längden är rimligt att sta-
ten ska erbjuda denna exklusiva tjänst till 
en krympande del av det civila samhället.

Att det är få som använder denna tjänst är 
givetvis inte ett argument för att avveckla 
den. Det skulle få stora konsekvenser för 
trossamfund som Svenska kyrkan. Däre-
mot finns det all anledning att öppna upp 
avgiftshjälpen för fler delar av det civila 
samhället. En sådan förändring skulle ha 
flera förtjänster.

Det vore därför bättre att göra om avgifts- 

hjälpen från att vara en tjänst som bara 
trossamfund kan ta del av till att bli något 
flera olika välgörenhetsorganisationer 
kan använda. Det bör vara en avgift som 
alla löntagare betalar, men som alla också 
själva kan påverka. De som vill finansiera 
ett trossamfund kan göra det och de som 
vill bidra till organisationer som jobbar 
med miljö, hälsa eller idrott kan göra så.

På så sätt blir det en avgift som kan använ-
das för att finanserna det civila samhället 
i sin helhet. Det bör givetvis ställas vissa 
krav på de organisationer som använder 
systemet gällande verksamhetens omfat-
tning och ideella syfte och att den inte 
strider mot grundläggande demokratiska 
principer.

Med en sådan avgiftshjälp skulle det civi-
la samhället, inklusive trossamfunden, 
få bättre förutsättningar för att finansi-
era sin verksamhet. Det civila samhället 
skulle ges ett större oberoende från stat-
en.

Med en sådan avgift skulle flera andra 
bidrag som i dag finansieras direkt från 
statskassan kunna upphöra, däribland 
statens stöd till trossamfund. Kostnader-
na för den enskilde skulle inte nödvän-
digtvis öka eftersom andra offentliga ut-

gifter skulle minska.

Om avgiftshjälpen utformas på ett sådant 
sätt skulle den inte längre ha ett särskilt 
syfte att finansiera en religiös verksam-
het. Därmed skulle det bli möjligt att 
ställa tydligare demokratikrav utan att det 
innebär en inskränkning av religionsfri-
heten, t.ex. gällande diskriminering och 
likabehandling. Finansieringen av tros-
samfund skulle också bli livsåskådnings-
neutral och människor som inte är re-
ligiösa skulle inte längre behöva bekymra 
sig över att staten ger stöd till trossam-
fund som har en verksamhet som står i 
strid med deras livsåskådning.

Med en sådan avgiftshjälp knyts finan-
sieringen av den ideella sektorn tydli-
gare till den enskilde medborgare och 
mindre till staten. Det skulle bidra till 
att demokratisera det civila samhället. 
Det blir ett sätt att skapa legitimitet för 
bidragsgivningen, för det civila samhäl-
let i stort. Kort sagt – låt oss återinföra 
kyrkoskatten – men skilj den från kyrkan.

Daniel Lindvall
Sociolog vi Uppsala universitet och f.d. 
huvudsekreterare för utredningen över-
syn av statens stöd till trossamfund

TEMA 

POLITIK
Frågor för Finansdepartementet

Återinför kyrkoskatten – till valfri organisation
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Humanisterna välkomnar ett etableringsstopp 
för skolor med konfessionell inriktning, men 
anser inte att detta förslag är tillräckligt för att 
värna barns och elevers egna religions- och över-
tygelsefrihet.

I april kom regeringen med promemori-
an Etableringsstopp för fristående skolor 
och fristående fritidshem med konfes-
sionell inriktning.

Regeringen skriver: Etableringsstoppet 
föreslås införas dels genom att det i skollagen 
anges att såväl undervisningen som utbildningen 
i övrigt vid fristående skolor och fristående fri- 
tidshem ska vara icke-konfessionell, dels genom 
att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga 
fristående skolor och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2024.

Humanisterna anser att ett stopp för nya 
religiösa friskolor är välkommet, men 
förslaget är inte tillräckligt för att värna 
barns och elevers egna religions- och 
övertygelsefrihet. Även befintliga skolor 
med konfessionell inriktning bör fråntas 
rätten att ha konfessionell inriktning.

I lagförslaget står det: “Deltagandet i 
konfessionella inslag ska alltid vara fri- 
villigt. Huvudmannen ska försäkra sig 
om att vårdnadshavare och barn är in-
förstådda med detta.”

Det är inte rimligt att barn i förskoleålder 
kan ge ett informerat samtycke – att de 
varit delaktiga och uttrycka sin mening 
i denna fråga. Tillsyn av frivilligheten 
kommer därför bli svår att utföra. För 
att uppnå ett bättre skydd av barnens 
egna religions- och övertygelsefrihet bör 
därför inte heller förskolor med konfes-
sionell inriktning tillåtas.

Barn och elever har rätt till en självstän-
dig religions- och övertygelsefrihet. När 
föräldrar åt sina barn väljer en skola eller 
förskola med konfessionell inriktning 
begränsas alltid denna frihet. Detta oav-
sett hur omfattande regelverket och kon-
trollerna är för att tillgodose barnet rät-
tigheter. Den ensidiga religiösa påverkan 
som förekommer i skolor och förskolor 
med konfessionell inriktning försvårar 
för eleverna att forma sin egen tro och 
övertygelse.

Skolan ska vara en mötesplats för elever 
med olika bakgrunder och inte sortera in 
elever utifrån deras föräldrars livsåskåd-
ning. Religiösa friskolor och förskolor 
bidrar till att dela upp och segregera 
utifrån livsåskådning på ett sätt som 
försvårar integration och möjligheterna 
för elever att möta och skapa förståelse 
för barn med andra perspektiv, åsikter 
och övertygelser.

Förhoppningsvis kommer regeringens 
lagförslag antas av riksdagen innan valet. 
En majoritet av riksdagens partier har, i 
olika former, uttryckt att de är för ett etab- 
leringsstopp för religiösa friskolor och i 
en opinionsundersökning utförd av No-
vus på uppdrag av Humanisterna (2017) 
svarade en klar majoritet av svenskarna 
att religiösa friskolor inte hör hemma i 
det skattefinansierade och obligatoriska 
skolväsendet.

Ulf  Gustafsson
Förbundssekreterare Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Utbildningsdepartementet

Humanisterna välkomnar ett 
etableringsstopp för religiösa friskolor
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Alla behöver välfärd

Otaliga är de gånger det påståtts att mil-
jöproblem skulle kunna lösas genom 
att alla skulle kunna konsumera mindre. 
Detta är inget annat än ett elitiskt tan- 
kesätt. Åtminstone fem miljarder män-
niskor behöver snarare konsumera mer: 
saker som elspisar, kylskåp och bättre 
livsmedel.

Västvärldens miljöpolitik, särskilt i 
tredje världen har motverkat ekono- 
misk tillväxt, trots att sådan är nödvän-
dig för att utsatta ska lyftas ur fattigdom 
och få bättre livschanser. Vi har hindrat 
fattiga småbönder i utvecklingsländer 
beprövade tekniker som konstgödsel, 
mekanisering, modern växtförädling 
och GMO och effektiva bekämpnings-
medel mot skadedjur. Man har bedrivit 
lobbying för att vi personligen ska min-
ska vårt klimatavtryck genom minskad 
konsumtion, vilket är lovvärt, samtidigt 
som hälften av vårt miljöavtryck sker 
inom välfärden såsom skola, vård och 
omsorg. Där kan vi endast minska ut-
släppen antingen genom teknikutveck-
ling eller genom att minska välfärden. 

Även i Sverige växer klyftorna och 
barnfattigdomen: vi har många som 
inte kan välja feelgood-produkter eller 
lifestylade miljöval utan behöver varen-
da slant för att få vardagen att gå ihop. 

För människan börjar inte priorit-
era miljöfrågor förrän man vet att det 
även finns mat på bordet nästa vecka 
och räkningarna är betalda. Det gäller 
oavsett vilket land du bor i, eller vilken 
samhällskategori du tillhör.

Inte förrän Europa hade råd att lösa 
barndödligheten, fattigdomen, ordna 
tak över huvudet för medborgarna och 
skapa sysselsättning för befolkningen 
kunde arbetet med att rena våra flo- 

der börja. Vi lyckades minska våra gif-
ter och ställde högre krav på industrier-
na.  Men trots detta förväntar vi oss att 
utvecklingsländer i bland annat Afrika 
och Asien ska ta dessa steg utan att 
först lösa fattigdomsfrågorna. 

Vetenskapen visar vägen

Världen lyckades lösa ozonkrisen gen-
om teknikutveckling, Sverige dekar-
boniserade sin elproduktion på 80-talet 
och Östersjön har återigen fått tillbaka 
havsörnspopulationen trots 70-talets 
katastrofala PCB-utsläpp. 

På samma vis blir det nu uppenbart att 
när energiförsörjningens nödläge upp- 
dagas, eldar västvärlden hellre med kol 
eller gas än att omvärdera sina gamla 
sanningar och demoner kring kärnkraf-
ten. När den fossilfria elen inte räcker 
till längre blir koleldning viktigare än 
rena miljöfrågor igen. 

Den humanistiska rörelsen har inget 
entydigt svar på klimatfrågorna. Men 
vi förespråkar att politikerna anammar 
vetenskapen, teknikutvecklingen och 
rationella lösningar på miljöproblemen. 
Därför anser jag som medlem att man 
bl.a måste jobba med följande frågor 
där man både beaktar goda livsvillkor 
för människor, ser till vetenskapliga rön 
och räddar klimat och miljö:

1. Klimatet. Trots en bred förståelse 
för klimatfrågans allvar händer för 
lite. All användning av fossila bränslen 
måste upphöra. Ett klimatneutralt 
välfärdssamhälle kräver mycket energi, 
och stora delar av klimatomställningen 
sker genom övergång till el eller vätgas 
som framställs av el. Pålitlig och till-
räcklig tillgång på fossilfri el – främst 
genom sol, vind- och kärnkraft – är 
därför avgörande för hela klimatom-
ställningen. 

2. Förtätning. En stor del av männi-
skans miljöpåverkan beror på att vi 
tränger undan naturen och stör eko-
systemen. Genom en aktiv förtätning, 
där mer byggs på höjden och markan-
vändningen blir mer effektiv minskar vi 
trycket på ekosystemen. 

 3. Biologisk mångfald. Vi befin-
ner oss i den sjätte massutrotningen i  
livets historia. Det behövs reservat i 
viktiga områden på land och till havs, 
och lösningar som möjliggör samexi-
stens genom nya metoder inom skogs-
bruk, jordbruk och fiske.

4. Jordbruket. Romansen med det 
ekologiska jordbruket måste ta slut. 
Jordbrukets påverkan på klimat och 
biologisk mångfald hanteras bäst med 
moderna vetenskapliga metoder. Fler 
måste få tillgång till handelsgödsel och 
GMO-utsäde, inte minst i Afrika. 

5. Haven. Världens hav behandlas 
fortfarande som människan förr be-
handlade naturen generellt. Skräp och 
främmande ämnen sprids rutinmässigt. 
Fisket tillåts överutnyttja bestånden 
och använda destruktiva metoder 
som bottentrålning. Havsekosystemen 
måste visas samma respekt som vi visar 
ekosystemen på land.

6. Skogen. Den polariserade skogsde-
batten ställer i alltför hög grad produk-
tion mot miljövärden. Fler värdefulla 
skogar måste skyddas, men skogsbruket 
spelar också en viktig roll i klimatarbe-
tet. Med hjälp av ny kunskap, teknik 
och styrmedel kan vi öka skogens 
avkastning såväl som dess miljönytta.  

Take Aanstoot
Tidigare ledamot Humanisternas styrelse
Ordförande Ekomodernisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Miljödepartementet

En miljörörelse som inte ignorerar människan
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I Sverige firar vi i år Demokratin 100 år. 
1921 var första året både kvinnor och 
män fick rösta i val till riksdagen och 
i januari 1922 intog de första kvinnli-
ga ledamöterna sina platser i riksdagen. 
Fram till dess hade halva befolkningen 
inte tillåtits påverka våra gemensamma 
samhällsfunktioner.

Än i dag ges fortfarande ungefär hälften 
av befolkningen, i stora delar av landet, 
inte inflytande över en viktig verksam-
het som staten sköter. Det handlar om 
våra krematorier och begravningsplat- 
ser. Detta är en allvarlig demokratibrist.

I dag är det Svenska kyrkan som är 
ansvarig för begravningsverksamheten, 
som den kallas, i hela landet, förutom 
i Stockholm stad och Tranås kommun. 
Endast där kan alla invånare politiskt 
påverka hur krematorier, begravnings- 
platser och lokaler för begravnings- 
ceremonier sköts. Endast där kan alla 
invånare ställa makthavare till svars när 
denna myndighetsutövning missköts.

I övriga landet är det bara de som är 
medlemmar i Svenska kyrkan som ges 
inflytande. Det är endast medlemmar i 
Svenska kyrkan som får välja de poli-
tiker som ansvarar för en välfärdstjänst 
som vi alla till slut kommer att behö-
va. En tjänst som vi alla via skattsedeln  
tvingas betala för. I Göteborgs stad 
är det 58% av medborgarna som är 

med och betalar trots att de saknar 
demokratiskt inflytande. I Malmö är det 
65% och i Botkyrka 72%.

Det är kyrkopolitiker som bestämmer 
över en samhällsfunktion som kostar 
oss alla mer än 5 miljarder kronor per 
år.

Den nuvarande ordningen infördes när 
staten skiljdes från Svenska kyrkan vid 
millennieskiftet. Det var en skilsmäs-
sa som misslyckades på flera punkter. 
Ordningen som infördes vad gäller 
begravningar var en kompromiss som 
många trodde skulle vara en kortare 
tid. Dåvarande ärkebiskop KG Ham-
mar har sagt att han ”tagit för givet att 
Sveriges kommuner ska ta över den här 
verksamheten. Det skulle stämma med 
samhällets inklusiva hållning inför alla 
människor som tillhör olika religioner.”

Det är väldigt underligt att nästa ingen 
vill fullfölja det som påbörjades för 
20 år sedan. Den krympande Svenska 
kyrkan borde vara intresserad av att 
fokusera på sin religiösa kärnverksam-
het. Kommunpolitiker borde vara in-
tresserade av att på bästa sätt tillvarata 
kommuninvånarnas intressen. Sämst är 
det att regering och riksdag är helt oin-
tresserad av att säkerställa demokratin 
när de samtidigt firar Demokratin 100 
år.

Det finns även andra skäl för en föränd- 
ring. För det första ska staten vara se-
kulär, det vill säga behandla alla reli-
gioner och livsåskådningar likvärdigt. 
Myndighetsutövning kan därför inte 
överlåtas på ett specifikt trossamfund. 
För det andra riskerar dagens system 
religions- och övertygelsefriheten. En 
muslim eller en sekulär humanist ska 
inte behöva vända sig till en kristen or-
ganisation för att begrava sina familje- 
medlemmar. För det tredje förändras 
begravningssederna i Sverige snabbt. 
Detta på grund av invandring och änd-
rade värderingar. Ett kristet samfund är 
inte de bästa på att gå i takt med tiden 
och förstå sig på nya traditioner.

Lösningen är inte svår. Låt kommuner-
na ta över ansvaret för begravningsverk-
samheten. Detta fungerar redan bra i 
Stockholm och Tranås kommun. Då 
kommer alla som har rösträtt vid kom-
munalval att ges möjlighet att påver-
ka verksamheten. En person, en röst, 
är en princip som bör gälla även här. 
Våra politiker bör värna om demokra-
tin och det inbegriper även folkstyret i 
begravningsfrågor.

Ulf  Gustafsson
Förbundssekreterare Humanisterna

Jan Sjöö
Styrelseledamot Humanisterna Väst

TEMA 

POLITIK
Frågor för Kulturdepartementet

Demokratisera begravningsverksamheten 
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Integrationsfrågan seglar då och då upp 
som en av de viktigaste valfrågorna i 
de allra flesta västländer. Stora migra-
tionsrörelser från krigszoner och kli-
matdrabbade länder runt om i världen 
ställer stora krav på mottagarländerna 
och pressar till lösningar som ingen 
ännu har det perfekta receptet för.

Det finns inte heller något solklart se-
kulärhumanistiskt svar på den politiska 
frågan om hur man förbättrar integra-
tionen i ett samhälle. Det våra medlem-
mar är ense om är att vi alla vill ha ett 
sekulärt styrt samhälle. Med det menar 
vi att vi anser att religionens roll som 
makthavare i samhället är förlegad och 
bygger på ovetenskapliga gamla dog-
mer och föreställningar som ej bör sty-
ra våra demokratiska representanters 
samhälleliga beslut. Det innebär att 
religionens påverkan också bör hållas 
bortom skolans, sjukvårdens och förs-
varets sfär, liksom andra offentligt fi-
nansierade verksamheter. Vi anser att 

religionen i hög grad särskiljer män-
niskor runtom i världen, skapar konf-
likter och leder till diskriminering och 
inskränkning av människors fri- och 
rättigheter i vardagen. Sverige bör vara 
ett föregångsland när det gäller att hålla 
distansen mellan stat och religion för 
att bygga ett samhälle för alla.

Men för att bli ett föregångsland krävs 
att vi finner robusta och rättvisa sätt att 
inkludera alla som befinner sig i vårt 
land. De barn som växer upp här, de 
ungdomar som skall bli vuxna här, vux-
na med drömmar och ansvar, äldre med 
sin erfarenhet och utsatthet, alla be-
höver de få plats i vårt samhälle; oavsett 
härkomst, livsåskådning, kön, sexuell 
läggning, funktionhinder och så vidare.

Vi behöver inte bara finna vår plats i 
samhället, vi behöver mötas och sam- 
arbeta, samtala och lyssna, lära känna 
varandra, umgås och vara tillsammans. 
Vi måste tala samma språk och hjälpa 
de som kämpar med språket. Vi måste 

få ut folk i jobb och i aktiviteter, han-
tera de trauman som folk gått igenom 
och vi måste bekämpa segregation.

Det är här de politiska lösningarna tar 
vid och våra medlemmar har olika svar 
på hur problemen skall hanteras. Det är 
också här vetenskaplig forskning bör 
beaktas och appliceras för att nå högre 
mål. Och det är här våra politiska parti-
er behöver hantera frågan på seriösare 
och komplexare sätt än att problemen 
skulle kunna lösas enbart med ”hårdare 
tag” eller ”återinvandring”.

I ett mångkulturellt sekulärt samhälle är 
religionen privat. Men vi måste också 
mötas över gränser och samarbeta; 
över livsåskådningsgränser, över etnis-
ka gränser, över politiska gränser. Bara 
så kan vi alla bidra till ett samhälle och 
en nation för oss som har Sverige som 
hem.

Janna Aanstoot
Styrelseledamot Humanisterna

TEMA 

POLITIK
Frågor för Finansdepartementet

Integrationen, religionen och den här nationen
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Alla våra fri-och-rättigheter vilar på 
yttrandefriheten. Utan friheten att ut-
trycka oss fritt faller demokratin och 
tillsammans med den vårt självbestäm-
mande över alla andra rättigheter. Att 
yttrandefriheten är fundamental för 
den sekulära humanismen gör den 
nästan helig. 
Den senaste tidens våldsamheter till 
följd av planerade koranbränningar har 
utmanat yttrandefriheten. Inte princip-
iellt, men i praktiken. Nästan alla debat-
törer är eniga om att yttrandefriheten 
inbegriper rätten att bränna böcker, 
även religiösa skrifter. Men en princip 
som inte går att upprätthålla är föga 
värd. 
Yttrandefriheten innebär att just staten 
inte får hindra ditt yttrande. Det in-
nebär inte att någon har en skyldighet 
att lyssna på dig. Om någon dock 
försöker hindra ditt yttrande med våld 
har staten en skyldighet att försvara din 
rätt att yttra dig. 
Yttrandefriheten är inte absolut. Redan 
idag finns inskränkningar, exempelvis 
i form av förbud mot olaga hot, för-
tal och förolämpning, sekretesslagen, 
tryckfrihetsbrott, samt hets mot folk-
grupp. Dessa inskränkningar avser att 
hindra allvarliga skador till följd av vissa 
yttranden. 
Den inskränkning som kan vara rel-
evant under rådande omständigheter 
är om bränning av religiösa skrifter 
kan utgöra hets mot folkgrupp. Detta 
brott klassas som ett hatbrott och ska 
ske uppsåtligt, utrycka hot eller mis-
saktning mot en folkgrupp (exempelvis 
folk som tillhör en viss trosbekännelse), 
och det ska ske i det allmänna. Det be-
tyder att det är fritt fram att i sin egen 
trädgård antända bokbål av vilken re-
ligiös skrift som helst. Det är först när 
en skrift bränns på allmän plats som ett 

brott eventuellt kan föreligga. 
Hets mot folkgrupp är beroende på 
omständigheterna. Exempelvis kan en 
koranbränning utanför en moské under 
bönetid eventuellt vara hets mot folk-
grupp, medan det kanske inte är det om 
det sker med demonstrationstillstånd 
på ett torg. Att det inte går att ge ett 
tydligt svar beror på att detta inte har 
prövats rättsligt. Koranbränningar har 
vid flera tillfällen anmälts som hets mot 
folkgrupp, men åklagare har själva lagt 
ner utredningarna då de inte bedömt 
att ett brott har skett. Således finns inga 
prejudicerande brottsmål. 
Åklagare bör framgent pröva dessa 
anmälningar för att få rättslig klarhet 
om det är brottsligt att bränna religiö-
sa skrifter, och i så fall när. I dagsläget, 
av åklagare att döma, verkar det vara 
lagligt att bränna religiösa skrifter på 
allmän plats. Det innebär att polisen 
har en skyldighet att se till att detta kan 
ske på ett säkert sätt. Så är inte fallet 
idag.
Mycket tyder på att de som varit våld-
samma vid den senaste tidens koran-
bränningar inte haft religiösa motiv. De 
har haft andra skäl än att deras religion 
blivit kränkt. Sett utifrån yttrandefr-
iheten är motiven till de våldsamma 
upploppen dock oväsentliga. Medbor-
gare får inte själva bruka våld. Att han 
som fått demonstrationsrätt att bränna 
koranen är rasist, islamofob, och en 
genomgående motbjudande person, är 
också oväsentligt. Han har rätt att utt-
rycka sig offentligt, och det är polisens 
uppgift att upprätthålla säkerheten. 
Medborgare får endast bruka våld vid 
självförsvar. Annars är det staten som 
principiellt har våldsmonopol. Att sta-
ten inte har detta monopol i praktiken 
har lett till att polisen har avslagit ett 
flertal nya demonstrationsansökning-

ar men hänvisning till ordningslagen. 
Detta är rimligt för att garantera männ-
iskors säkerhet, men är en skrämmande 
brist för vår demokrati. Yttrandefrihe- 
ten har inte principiellt inskränkts, men 
har det i praktiken. 
Vissa avvikande röster i debatten, från 
religiöst håll, menar att yttrandefri-
heten inte innefattar rätten att bränna 
religiösa skrifter eftersom detta skulle 
strida mot religionsfriheten. Men reli-
gionsfriheten innebär att medborgare 
är fria att tro eller inte tro på religion, 
samt att utöva sin tro. Det är inte del 
av religionsfriheten att slippa få sin tro 
kritiserad. 
Huruvida hets mot folkgrupp är en 
bra lag har jag svårt att bedöma. Mån-
ga länder saknar sådan lagstiftning, 
exempelvis USA. Min oro är att tolk-
ningen av denna lag kan bredda för allt 
fler inskränkningar på yttrandefrihe- 
ten. Exempelvis har regeringen nyligen 
tillsatt en parlamentarisk kommitté för 
att utreda om hets mot folkgrupp ska 
inbegripa ett förbud mot förintelse-
förnekelse. 
Vissa inskränkningar av yttrandefrihe- 
ten är nödvändiga, men vi måste slå 
vakt om att dessa undantag är ytterst 
begränsade. Syftet att förhindra hets 
mot religiöst troende är lovvärt, men 
som princip är det bättre att bemöta 
motbjudande påståenden i det öppna 
än att låta dem gro i det dunkla. ”With-
out freedom of  speech we would not 
know who the idiots are.”
Yttrandefriheten är grundbulten i hela 
vår samhällsbyggnad och den måste 
skyddas både principiellt och i praktik-
en. För sekulära humanister finns det 
inget som är heligt. Yttrandefriheten är 
dock så nära vi kan komma. 
David Rönnegard
Ordförande Humanisterna

Frågor för Justitiedepartementet

Yttrandefriheten är nästan helig
TEMA 

POLITIK
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Gunnar gråter i Sverige år 2030. I en 
lummig park sitter han lutad mot ett 
träd medan axlarna rycker - han har 
just gått i konkurs. En bit bort klättrar 
några lågstadiebarn högt över marken i 
en klätterställning. Tre män äter lunch-
macka på en parkbänk och skrattar till-
sammans. 

”Minns ni när örtbad, hydroterapi, sal-
trum och skrattgympa räknades som 
skattebefriad friskvård, men inte jakt, 
löparskor, motionslopp eller träning 
med hund?!” 

Gunnar drar jackan tätare om sig. Det 
är hans gamla liv de skrattar åt. Under 
många år sålde han frukostflingor som 
han sade stärkte immunförsvaret, men 
nu har lagen ändrats och när ogrun-
dade löften förbjöds, då försvann kun-
derna. Gunnar försökte nog anpassa 
sig, visst gjorde han det. Han var certi- 
fierad-auktoriserad-licensierad terapeut 
också, erbjöd örter, handpåläggning, 
metallpartiklar i vatten och lösningar 
med två molekyler av ett ämne med 
oklar effekt. Även det var förr. Alla 
varor blev stående i kassar nere i käl-
larförrådet när Gunnar inte längre fick 
locka till sig kunder med allvarliga sjuk-
domar. Harry Potter-sjukhusens och de 
magiska örternas tid är förbi - i Sverige 
förekommer inte längre behandlings- 
metoder som saknar vetenskaplig 
grund. Kollegial granskning är år 2030 
ett självklart inslag i svensk sjukvård. 
Det ger kliniker och mottagningar en 
regelbunden internationell sakkunnig-
blick på behandlingsmetoder, arbetssätt 
och miljö. Både i socialtjänst och sjuk-
vård följs behandlingar strukturerat 
upp och icke-fungerande metoder fasas 
ut.

Gunnar i parken snyter sig och slutar 
gråta. Det var ändå inte hans metall- 

partiklar kunderna ville ha, han vet 
ju det. Människorna sökte hopp 
och omtanke. Sedan den moderna 
sjukvården sopade undan detaljstyrn-
ing och överbyråkrati ryms hoppet och 
medmänskligheten även på helt vanliga 
klinker. Han ser sig omkring och ljusnar 
lite. Här var ett utanförskapsområde 
förr, med parallella villkor och utan 
skyddsnät. Det är svårt att tro idag. 

I Sverige 2030 förhandlar staten ald-
rig längre bort en människas grun-
dlagsstadgade rättigheter med hän-
visningar till dialog, kompromiss eller 
tolerans. Ingen legitimerar längre par-
allellsamhällen med särregleverk – alla 
personer i Sverige har nu samma ansvar 
och samma rättigheter, oavsett var hon 
bor och vilken familj hon fötts in i. 

Varje invånare i Sverige får i skolan 
och i SFI veta att det är deras fulla rät-
tighet att utöva en religion och en lika 
självklar rättighet att inte göra det. För 
att den rättigheten ska vara på riktigt är 
barnens skoldagar helt fria från kon-
fessionella inslag. Skolor kan drivas 
med särskilt fokus på nationella mi-
noriteter, men inte med fokus på reli-
gion. Alla skolor i landet uppmuntrar 
till nyfikenhet och kritiskt tänkande, 
och de fördömer dogmatism. Tonårin-
garnas mest populära Youtuber leder 
programmet ”When facts change, we 
change our minds”. 

Varje människa har år 2030 ovillkorlig 
rätt till sitt liv och sin kropp. Därför kan 
föräldrar aldrig lägga in veto som hind-
rar barn från att få simundervisning 
eller sexualkunskap. Därför har barn 
rätt att söka vård utan sina föräldrars 
vetskap om föräldrarna annars skulle 
hindra dem från att få hjälp. Därför är 
aborträtten inpräntad i grundlagen med 
lysande bläck. Årets mest sedda doku-

mentär handlar om den sista demokrat-
irevolutionen – den när hedersförtryck-
et upphörde i Sverige. 

Lågstadiebarnen hoppar ned från klät-
terställningen en bit bort och tar paus 
från klättrandet i gräset alldeles nära 
Gunnar. En flicka med knölig fjäder-
hatt vill bli forskare. Hennes komp-
is har morrhår i tusch, grön tröja och 
blinkande skor. Han vill bli kron- 
prinsessa eller trollodil. 

”Fast trollodiler och kronprinsessor 
finns ju inte på riktigt”, säger han och 
ser ned mot skorna. 

”Äsch, det gör inget”, säger flickan med 
fjäderhatten och smetar ut ett av hans 
morrhår med en hand över kinden. 
”Min mamma fick ett jätteroligt jobb 
när hon hade blivit svensk medborgare. 
Du kan bli president som hon!”

Lina Nordquist
Riksdagsledamot (L)
Styrelseledamot Humanisterna

Liberalerna har ordet

“Mitt Sverige år 2030”
På följande sidor har företrädare för 
alla riksdagspartier beretts utrymme 
att uttala sig. Eftersom Lina Nord-
quist sitter i Humanisternas styrelse 
kommer Liberalerna först. Sen följer 
partierna i storleksordning.
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skolan kan bli en mötesplats för elever 
med olika bakgrund samt öka deltagandet 
i förskolan. Vi vill att kommunerna erbju- 
der förskoleplats till barn som har behov 
av förskola för sin språkutveckling samt 
att uppföljande kontakt sker till de vård-
nadshavare vars barn inte har en plats i 
förskolan. 
Den viktigaste politiska frågan för oss so-
cialdemokrater i valet är att bryta segrega-
tionen och komma till rätta med otrygg-
heten. Statsminister Magdalena Andersson 
uttrycker att det handlar om att vända på 
alla stenar. Alla som kan jobba ska jobba. 
Vi ska korta vägen till jobb genom språk 
och utbildningsinsatser. Vi ska se till så att 
fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete 
och vi ska införa en aktivitetsplikt för vux-
na som går på försörjningsstöd. För att 
bryta segregationen krävs breda och lång-
siktiga insatser. Den högerkonservativa 
oppositionens svar är ökad ojämlikhet och 
fortsatt ekonomisk otrygghet.  
För oss är det givet. Vi vill uppbära re-
geringsmakten för att bryta segregationen 
och göra vad som krävs för att återinföra 
jämlikheten i svensk skola. Kampen mot 
segregationen börjar där. 
Lawen Redar
Riksdagsledamot (S)
Kulturpolitisk talesperson

Den senaste veckans turbulens i Sveriges 
riksdag åskådliggör vad det innebär att 
leda en regering som har en rösts över-
vikt i riksdagen. Partier som tycker olika 
i centrala frågor har inlett samarbeten och 
partier som tidigare samverkat, har fått en 
uppenbart kyligare relation. Efter 18 veck-
or utan regering kunde till sist ett histo- 
riskt politiskt avtal tecknas efter valet 2018. 
73 punkter lade grunden för regeringen 
Löfven II och socialdemokratin fick en an-
dra chans att styra landet. Inför stundande 
val känns det därför nödvändigt att reflek- 
tera över varför man som politiskt parti, 
och varför socialdemokratin så tydligt, 
kämpar för just regeringsmakten.
Historiskt fanns det många so-
cialdemokratiska tänkare som tyckte att 
den mest framgångsrika strategin, i hän-
delse av ett svagt regeringsunderlag och 
kompromisser, skulle vara att låta högern 
få regera och därmed avvakta småfolkets 
resning inför nästa jordskredsseger. Prob-
lemet är att den kulturella hegemonin, som 
den italienska filosofen Antonio Gramsci 
kallade det, tycks dominera. Om de eko- 
nomiska och sociala förhållandena uppfat-
tas som naturliga blir det sällan en politisk 
reaktion på den rådande ekonomiska 
ojämlikheten.   
Ett närliggande exempel är valet 2006 då 
allianspartierna slaktade a-kassan genom 
höjd medlemsavgift och avveckling av det 
solidariska utjämningssystemet mellan kas-
sorna. De införde även tidsgränser inom 
sjukförsäkringen, sänkte ersättningsnivån 
och införde pensionärsskatten. Protester 
och demonstrationer må ha skett, men på 
det stora hela anpassade sig de allra flesta 
till den nya hegemonin av omtolkad arbets- 
linje. Resultatet blev att sjuka, arbetslösa 
och pensionärer fick lägre levnadsstandard 
än befolkningen i övrigt. Valet 2010 resul- 
terade inte heller någon reaktion av nämn-
da grupper, snarare ytterligare villkors-
försämringar politiskt.
Idén om att vid varje given parlamenta-
risk situation verka för att försvara, och i 

bästa fall förbättra, levnadsstandarden ma-
teriellt, socialt och kulturellt för arbetare 
tillkom under Hjalmar Brantings partile-
darskap. Denna historiska parlamentarisk 
insikt brukar av kommentatorer beteck-
nas som maktfullkomlighet, men inom 
socialdemokratin är det en fråga om att 
begränsa den hegemoni som intalar männ-
iskor att ojämlikheten är av naturen given.     
Valet 2022 handlar för socialdemokraterna 
om att bryta mark för en annan ordning än 
den rådande. 
Sverige är just nu det enda land i världen 
som tillåter att skattefinansierade skolor 
drivs av vinstdrivande riskkapitalbolag. 
Ur den kommunala skolpengen, finan-
sierad av oss skattebetalare, erhåller de 
största skolkoncernerna en vinstmargin-
al på uppemot 13 procent.  En reglerad 
demokratiskt styrd skola har övergått till 
att ledas av marknadens principer där både 
olämpliga ägare och religiösa extremister 
bedriver friskolor i Sverige. 
Skolan, som har den grundläggande up-
pgiften att kompensera för barns ojämlika 
livsvillkor, klarar inte i dag uppgiften. Vi 
har ett skolval som sorterar barnen, vi har 
en resursfördelning som påstås vara rättvis 
men som segregerar och vi har en skola 
där resursstarka hem kan välja bort barn 
från resurssvaga hem. Vi har en skola som, 
i stället för att samverka kring elevers ut-
bildning, tvingas in i en konkurrenssitua-
tion och tävlan eftersom vi har infört ett 
marknadstänk i något som inte bör vara 
en marknad. Ska skolan bedrivas utifrån 
vetenskapliga och demokratiska principer 
finns inget alternativ än att förbjuda re-
ligiösa friskolor samt fasa ut vinstuttaget 
ur svensk skola senast år 2026.   
Men det kommer inte att räcka. Vi måste 
även införa ett rättvist skolval som mot-
verkar segregation och ojämlikhet, göra 
om skolpengen i grunden så att resurs-
fördelningen bidrar till ökad kunskap 
och likvärdighet, kräva att alla huvudmän 
aktivt verkar för en allsidig social sam-
mansättning av elever i sina skolor så att 

Socialdemokraterna har ordet

“Kampen mot segregationen börjar i skolan”
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Måste det vara en homogen befolkning 
piskad att tro på samma gud och dela 
politisk uppfattning, som vill samma 
saker i livet och ser likadana ut?

Nej, ett samhälle som håller ihop kan 
vara en salig blandning. En blandning 
individer som är otroligt olika och sam-
tidigt väldigt lika. En befolkning som är 
överens om att lagen ska följas och som 
delar goda värderingar om rätten att for-
ma sitt eget liv, om att hårt arbete alltid 
ska löna sig och om medmänsklighet. 
Individer som delar detta men få andra 
saker, kan ändå skapa ett samhälle som 
håller ihop.

Så ser inte dagens Sverige ut. En del 
skulle hävda att vi aldrig kan komma 
dit, att problemen redan är för många 
och för stora. Men det är klart att vi kan, 
om vi stålsätter oss. Om vi bestämmer 
oss för att fokusera på verkliga samhäll-
sproblem istället för ytlig kortsiktighet. 
För att klara det måste vi börja i rätt 
ände och se till att grundläggande sam-
hällsfunktioner fungerar. Debatten om 
jämställdhet kan inte låsas i frågan om 
bolagsstyrelser när en tredjedel av lan-
dets kvinnor är osäkra på kvällarna och 
hundratusentals flickor och kvinnor le-
ver under hedersförtryck. Debatten om 
skolan kan inte uppehålla sig vid det krig 
som vänstern bedriver mot friskolorna 
trots att eleverna trivs, får goda resultat 
i OECD och faktiskt har valt just en 
friskola. Vänsterns kamp mot valfrihe- 
ten pågår parallellt med att en tredjedel 
av landets låg- och mellanstadieelever 
och en fjärdedel av lärarna uppger att de 
utsatts för våld eller hot och samtidigt 
som cirka 15% av niondeklassarna går ut 
grundskolan utan gymnasiebehörighet 
varje år. Att regeringen väljer att göra 
friskolorna till ett ”samhällsproblem” 
som måste ”lösas” är det här valets stora 
politiska skådespel. Det beskriver också 
den förflyttning av fokus som sker när 

politiska partier saknar svar på verkliga 
samhällsproblem.

Ett värre exempel är att utanförskapet 
tillåts gå i arv, tillåts skapa ett samhälle 
som blir fattigt och orättvist. Över en 
halv miljon svenskar bor i ett socialt 
utsatt område med hög arbetslöshet, 
låga skolresultat, utbredd ohälsa och 
stor otrygghet. Människor som bor i 
dessa områden är inte mindre kapabla 
och har inte en mindre förmåga än an-
dra. Däremot är samhällets förväntnin-
gar lägre och politikers lösningar ofta  
ogenomtänkta och förstärker exklu-
deringen. Barnen möts av offentligt an-
ställda ”unga förebilder” som ofta har 
en kriminell bakgrund och ingen fun-
derar över vad det sänder för signaler. 
Vuxna möts av bidrag istället för krav på 
att tillgodogöra sig utbildning och jobb-
förberedande insatser. Som om de här 
människorna inte behövs.

Det är vad moderaternas arbetslinje 
handlar om, att alla behövs. Det är gen-
om jobb som sammanhållning byggs, 
inte genom bidrag. Barn behöver få se 
sina föräldrar gå till jobbet för att förstå 
varför de själva ska gå till skolan och an-
stränga sig. Ska barnens ansträngningar 
löna sig måste det dock finnas utbildade 
lärare på lektionerna, ett starkt rektor-
skap som upprätthåller ordning och 
reda, och stödinsatser som tillkommer 
när behovet faktiskt uppstår och inte i 
samband med att slutbetygen ska sättas.

Ska ett samhälle hålla ihop kräver sam-
hällskontraktet att varje part gör sitt. 
Stat, region och kommun måste se till 
att kärnverksamheterna fungerar. Polis-
en ska inte retirera från våldsverkare, 
förskolor ska inte kallas för förskolor 
utan en enda anställd behörig för-
skollärare och skatten ska inte vara så 
hög att det inte lönar sig att arbeta. För-
troendet naggas i kanten för varje dag 

som grundläggande samhällsfunktioner 
inte fungerar och det är här reformerna 
ofta saknas. 

När jag var liten fick jag, på skolgården, 
lära mig att starkast överlever och att den 
som inte slår, ofta blir slagen. Jag upp- 
lever samma stämning i dagens samtals- 
klimat, både i talarstolen, på sociala 
medier och på gator och torg. Tilliten 
människor emellan och tilliten till sam-
hällsinstitutionerna är stukad. Tilliten 
som ska vara det sammanhållande kittet 
i ett samhälle verkar ha ersatts med 
en angelägenhet att missförstå andras 
uppsåt och tron om att varje god hand-
ling döljer en ond agenda. Här har vi alla 
ett ansvar att ta som medmänniskor. Vi 
måste börja stå upp för varandra, stöd-
ja och skydda varandra. Sluta filma när 
någon far illa och ring efter hjälp istäl-
let. Var modig och visa civilkurage. Var-
je person har ett val att göra, antingen 
blundar man för hopplösheten som sli- 
ter isär vårt land eller så gör man det 
som krävs för att samhället ska hålla 
ihop.

Noria Manouchi
Riksdagsledamot (M)

Moderaterna har ordet

“Ett samhälle som håller ihop”
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I Sverige är vi lyckligt lottade. Vi bor i 
ett av världens mest sekulära länder med 
allt som det innebär. Religion ses därtill 
av de allra flesta som något kopplat till 
kultur och tradition, snarare än faktisk 
tro och man respekterar varandra uti-
från vilka olika individer vi är, snarare än 
vilken trosuppfattning eller bakgrund vi 
har. Vi kan tacka detta förhållningssätt 
för att de nordiska länderna idag hör till 
de mest demokratiska, jämställda och 
toleranta länderna i världen och lyck-
ligtvis präglats vårt synsätt av vetenskap 
och sunt förnuft snarare än av personlig 
tro. Våra länder präglas av humanism.

Allt detta hotas. Intoleransen som göm-
mer sig bakom diverse religiösa krav tar 
för sig allt mer. Redan idag garanteras 
skolelever särskild mat i skolbespisnin-
gen till följd av att vårdnadshavare kom-
mit med krav på religiös särbehandling 
– allt på kollektiv bekostnad av skatte- 
betalarna. Vi ser krav från religiösa fana-
tiker om separata badtider mellan män 
och kvinnor och om könsseparerad un-
dervisning. Detta är idéer som sorgligt 
nog även nästlat sig in i politiska par- 
tier och som framförts av samfund som 
några av de mest tongivande svenska 
politikerna lyssnar till. Därtill ser vi hur 
flertalet utanförskapsområden präglas 
av moralpoliser som anser sig ha rätt att 
bestämma över andra människors val av 
klädsel, umgänge eller uppföranden.

Vår fundamentala rätt till yttrandefrihet 
hotas då det idag är så känsligt att kriti-
sera religion att samhället i vissa fall av 
resursskäl är nödgad att begränsa den. 
Man kan fråga sig hur det kommer sig 
att politiker från olika partier kan gå 
så långt att de föreslår inskränkning av 
grundlagsfästa friheter som borde vara 
obestridliga. Ett tydligt exempel på den-
na företeelse är de så kallade korankrav-
allerna, även kallat ”påskupploppen”. 
Tusentals poliser riskerade livet för att 

skydda den yttrande- och åsiktsfrihet 
som ska vara självklar i vårt land och till 
följd av detta blev hundratals av dessa 
skadade – flera allvarligt. Att ingen po-
lis förlorade livet kan enbart ses som 
ren tur. Istället för att stå upp för frihet 
kom även här krav från högt uppsatta 
politiker och samhällsdebattörer om att 
helt eller delvis inskränka yttrandefri-
heten - under vissa högtider eller i vissa 
områden. Ilska riktades mot den ko-
ranbrännande provokatören, eller hans 
metoder, istället för att enhetligt riktas 
mot det oroväckande fenomen som tyd-
ligt blottades i det svenska samhället.

Sorgligt nog har vi dessutom sett hur 
vissa politiker valt att legitimera extrema 
tendenser i samhället genom officiella 
besök vid samfund som klivit över den 
röda linjen beträffande hat- och vålds-
retorik eller kvinnoförtryck. Man har 
ursäktat när dessa samfund torgfört me-
deltida åsikter och i vissa fall medverkat 
till att samfunden blir representativa 
för hela grupper i samhället. Stöd har 
riktats till djupt osympatiska religiösa 
grupperingar i utlandet, exempelvis gen-
om hutlösa och i sammanhanget okon-
trollerade biståndsutbetalningar – men 
också genom bidrag till inhemska tros-
samfund eller närstående verksamheter. 
Istället för att skattemedel ska bidra till 
ökad tolerans och stöd till utsatta, har 
ett naivt agerande från svenska politiker 
resulterat i mer av religiös indoktriner-
ing och förtryck.

Under våren har vi sett vittnesmål om 
hur ukrainska flyktingkvinnor har tvin-
gats anpassa sin klädsel efter religiösa 
krav från andra migranter på deras flyk- 
tingboenden. Detta lyfter frågan om hur 
flyktingmottagningen från länder med 
djupt religiösa tendenser påverkar vårt 
samhälle. Denna fruktansvärda verk-
lighet blottar ett problem som borde 
ha varit synligt för ansvariga politiker 

sedan lång tid tillbaka: Att korsa en na-
tionsgräns innebär inte per automatik 
att man byter värderingar. Detta enkla 
faktum har dock till dags datum ignore-
rats och de kanske främsta förlorarna på 
detta svek är människor som kommit 
till Sverige efter att ha flytt religiöst för- 
tryck.

Religions- och trosfriheten är grund- 
läggande för alla medborgare att fritt 
bestämma över sin religiösa eller annan 
livsåskådning och över hur den person-
liga övertygelsen ska utövas. I denna 
rätt inkluderas rätten att inte ha några 
övertygelser samt rätten att stå utanför 
ett samfund. Därtill ska individuell tro 
aldrig innebära en inskränkning av and-
ra människors liv och den måste tåla 
provokationer.

Religion har främst till följd av en om-
fattande invandring, kommit att bli allt 
viktigare i Sverige. Det är mot bakgrund 
av detta hög tid att samhället vaknar 
och förstår vad det är som står på spel 
om man ger vika för religiös intolerans. 
Minsta steg som innebär att man möter 
de krav som innebär en inskränkning av 
våra friheter är ett steg för långt.

Markus Wiechel
Riksdagsledamot (SD)

Sverigedemokraterna har ordet

“Religions- och trosfriheten är grundläggande”
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I alla tider har människor drömt om och 
kämpat för en värld där ingen behöver 
gå hungrig, en värld utan förtryck och 
krig. Förutsättningarna att förverkli-
ga drömmarna har aldrig varit större 
än i dag. Alla skulle kunna ha tillräck-
ligt med mat, rent vatten, utbildning 
och hälsovård samt tillgång till bostad. 
Ändå svälter över 800 miljoner män-
niskor, många av dem är barn under 
5 år. Människor hålls nere i fattigdom 
och förnedring. Kvinnor utnyttjas och 
förtrycks och rasismen ökar i mån-
ga länder. Jordens resurser försvinner 
snabbt. De klyftor och olikheter i makt 
och välstånd som finns i Sverige och 
världen är odemokratiska och skadliga. 

Det måste inte vara så här. Världen kan 
och måste förändras. Under många de-
cennier har politiker av olika färg från-
sagt sig sitt ansvar och låtit marknaden 
styra utvecklingen. Grundläggande 
samhällsfunktioner har privatiserats 
och splittrats upp. När politiken har 
avsagts sig sitt ansvar och hänvisar till 
marknaden eller till individens val blir 
det omöjligt för människor att utkräva 
ansvar. Resultatet är att många männi-
skor tappat tron på politikens förmåga 
att förbättra tillvaron. Vi måste visa att 
samhällsutvecklingen aldrig är given – 
vi kan påverka den tillsammans genom 
politiska beslut. Människors trygghet är 
ytterst politikens ansvar.

De socialistiska och feministiska idétra-
ditioner som Vänsterpartiet är en del av 
och för vidare, bygger på övertygelsen 
om alla människors lika värde. Det är 
idétraditioner som hyllar förnuft och 
kritiskt tänkande och utgår från en till-
tro till alla människors skapande förmå-
ga. Vi ser att det är möjligt att bygga 
samhällen som stärker solidaritet och 
förtroende mellan människor. Vi före-
språkar en djupgående demokratisering 

av samhällets viktiga områden så att 
människors inflytande över såväl det 
egna livet som samhället i stort ökar. 
Det kan handla om att äga och styra 
nyckelfunktioner tillsammans, att fler 
arbetsplatser drivs av dem som arbetar 
där och att staten sätter ramarna för ut-
fasningen av fossila bränslen

Framväxten av den generella välfärden 
är tillsammans med den politiska 
demokratin arbetarrörelsens viktigaste 
landvinning i Sverige. Utan facklig och 
politisk kamp hade framväxten av den 
offentliga välfärden inte varit möjlig. 
De senaste decenniernas nedmontering 
och kommersialisering av välfärden har 
inneburit ökade klasskillnader och förs-
vagat kvinnors ställning. Därför måste 
vi slå vakt om och utveckla välfärden. 
Den gör livet friare för den enskilda 
individen och ser till att samhället som 
helhet blir jämlikare. Vi har en bred syn 
på välfärden. Den omfattar skola, vård 
och omsorg, men också kultur och möj-
lighet till en aktiv fritid. Välfärden rym-
mer allas rätt till ett bra boende, funge-
rande kollektivtrafik och möjligheten att 
leva gott som pensionär. Den inbegri- 
per också socialförsäkringarna och till-
gången till kostnadsfri högre utbildning. 
Välfärden ska finansieras solidariskt 
genom ett progressivt skattesystem och 
användas för att motverka orättvisor.

I en stark demokrati finns det goda 
förutsättningar för människor att fritt 
organisera sig och påverka samhället. 
Föreningar fungerar som röstbärare för 
sina medlemmar och utgör ett viktigt 
sammanhållande kitt mellan människor. 
En reform för sex timmars arbetsdag 
skulle innebär en bättre folkhälsa och 
mer tid för föreningsliv och kulturliv. 
Kultur formar människans medvetande. 
Den innehåller berättelser, tankar och 
idéer som ligger till grund för hur vi 

tolkar vår omgivning och förstår sam-
hället vi lever i. Kulturen är också en 
arena för samhällsdebatt. Ett fritt och 
levande kulturliv med plats för alla är 
en grundläggande del i byggandet av ett 
gott samhälle. 

Den i kapitalismen inbyggda drivkraf-
ten till vinstmaximering har bidragit till 
att skapa klimatkris och en rovdrift på 
vår natur. Ekonomisk tillväxt måste i 
fortsättningen vara förenlig med ekol-
ogisk och social hållbarhet. Klimatkri- 
sen är den största utmaning som mänsk- 
ligheten står inför. Redan idag möter 
vi konsekvenserna av den globala upp- 
värmningen i form av mer extrema vä-
derförhållanden, svältkatastrofer och 
klimatflyktningar. Tiden vi har på oss 
att ställa om till ett fossilfritt samhälle 
är kort men stora samhällsutmaningar 
innebär en möjlighet att bygga ett bättre 
samhälle än det nuvarande. Vårt mål är 
inte ett utopiskt paradis, utan ett soli-
dariskt samhälle som byggs av och för 
människor och i samklang med naturen.

Vasiliki Tsouplaki
Riksdagsledamot (V)
Kulturpolitisk talesperson

Vänsterpartiet har ordet

“Världen kan och måste förändras”
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Vi lever i en värld som ständigt förän-
dras. Ibland så fort att många av oss 
inte hänger med. Globalisering, au-
tomatisering, digitalisering men också 
rationalisering. Alla har fått det bättre 
än tidigare generationer men ändå är vi 
missnöjda, rent av arga. Syndabockar 
ska hittas, skuld utdelas och utmätas, 
enkla lösningar på komplexa problem 
ska premieras. 

Vi är alla numera en del av medie-
landskapet, har egna megafoner och 
omgärdas av filterbubblor bestående 
av nollor och ettor. Tilliten till våra 
demokratiska institutioner har urholk-
ats, tjänstemannaansvar skriker många, 
stoppa aktivismen på våra myndigheter 
skriker andra. Politikens styrning av 
samhällsutvecklingen kan med fog if-
rågasättas. Kanske borde Axel Oxen 
stjärnas ritningar från 1600 talet mo- 
derniseras? 

Globaliseringen skulle göra oss livet 
bättre för alla, vi skulle genom be- 
roendet av varandra bli mindre benägna 
att kriga, freden och välståndet skulle 
segra. Till stor del har dessa värden 
kunnat tjänas även om globaliseringen 
senaste åren visat sina svaga länkar men 
också lämnat svåra frågor, i synnerhet 
för en liberal, obesvarade. Kriget i vårt 
närområde kunde den inte rå på, na-
tionalismen och protektionismen som 
bara för 10 år sen var i sin linda, vädrar 
kraftig morgonluft. Pandemin som 
lamslog förstärkte naturligtvis utveck-
lingen. Brustna leveranskedjor, den 
starkes rätt, socialismen som sköljer 
över världen just nu och ropen på den 
stora starka staten som är försäkringsgi-
vare åt allt och alla. 

Men kanske de svåraste frågorna av 
alla är ändå klyftorna, mellan stad och 
land och de sociala klyftorna som kly-

ver samhällen och göder främlingsfien-
tligheten och populismen ytterligare. 
Avsaknaden av strukturella reformer, 
en seriös diskussion i samhället om 
det offentligas ansvar kontra ens egna 
ansvar. Avsaknaden av en liberal fördel- 
ningspolitik, där både hjärta och hjärna 
förenas. 

Och slutligen grädden på moset, at-
tackerna på vår liberala demokrati. In-
skränkningar i människors rättigheter, 
kvinnors rätt till sin egen kropp, reli-
gionsfriheten, HBTQ-rättigheter och 
de rättsstatliga principer som tjänat oss 
väl och som byggt vårt välstånd. En ut-
veckling som här hemma förstärks av 
vår tradition med negativ parlamenta-
rism och minoritetsregeringar där det 
förutsätter samarbetsvilja och prag- 
matism. 

När man läser ovannämnda kan man 
lätt bli melankolisk och vemodig. Om 
det är till någon tröst, så har vi aldrig 
haft det bättre än idag. Kom ihåg det 
när mörkret tornar upp sig i horison- 
ten. När desinformation sprids som 
löpeld, när de enkla svaren lockar även 
de eftertänksamma. Sverige är fortsatt 
ett av världens bästa länder att bo och 
verka i. Tro mig, jag har både sett och 
upplevt annat. 

Friheten är det finaste vi har, juvelen 
i vårt demokratiska system. Det som 
möjliggör att vi kan förverkliga oss 
själva, att såna som jag – maskrosbarn 
– kan gå ifrån en uppväxt i extrem fat-
tigdom till att få bära det finaste för- 
troende en människa kan få bära – att 
representera det svenska folket i det 
högsta beslutande organet. 

Låt oss tillsammans fortsatt stå på bar-
rikaderna i den värderingskamp som 
växer sig allt starkare. Det är inte en frå-
ga om migrationen, om muslimer eller 

utanförskapet. Det är större värden 
som står på spel. Att ha ett öppet, tole-
rant samhälle där den svages rätt också 
får finnas. Där alla får vara en del av 
gemensaken, med de både rättigheter 
och skyldigheter, som det faktiskt in-
nebär. Där vi tar gemensamt ansvar för 
välfärden men glömmer inte bort vårt 
egna ansvar. 

Tänker att det är vad valet 2022 handlar 
om. Inte vem som kan ge mest valfläsk. 
Inte vem som har de enklaste svaren. 
Livet är på tok för komplext för det. 
Kompromisser, ansvarstagande och 
en vilja att utveckla vårt samhälle, ta 
itu med problemen men också utan att 
demonisera människor kollektivt. Ett 
samhälle är aldrig starkare än dess sva-
gaste länk. Rösta med både hjärna och 
hjärtat. Där ligger lösningarna.

Alireza Akhondi
Riksdagsledamot (C)

Centerpartiet har ordet

“Friheten ska försvaras i alla lägen”
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Att vara senior idag ser väldigt oli-
ka ut från person till person. Somliga 
kan leva ett aktivt liv i tiotals år efter 
pensionering, andra har slitit ut sig 
och blir snabbare i behov av stöd och 
omvårdnad. För Kristdemokraterna är 
det därför avgörande att en senior har 
friheten att själv forma sitt liv förenat 
med att den grundläggande tryggheten 
alltid finns där. 

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad 
bedömas utifrån hur vi tar hand om 
den äldre generationen. I Sverige har 
det alltför länge inte fungerat på det 
sättet. Senioren är inte en person som 
kan tillgodoses genom kollektiva stand-
ardbeslut. En bra politik utformas istäl-
let med utgångspunkt i den enskilda 
människans behov. Kristdemokraterna 
är partiet där dessa värderingar styr våra 
politiska beslut. 

En del seniorer oroar sig för att räk- 
ningarna inte ska kunna betalas i slu-
tet av månaden och ganska många  
irriteras av höga skatter. Kristdemokra-
terna sänkte skatten för pensionärer 
fem gångar senaste regeringsperioden 
och som oppositionsparti förbättrade 
man även livet för svenska pensionärer. 
Kristdemokraterna sänkte skatten för 
pensionärer i den gemensamma M/
KD-budgeten 2019 och även gen-
om den budget som Kristdemokra-
terna och Moderaterna tog fram, och 
förhandlade med Sverigedemokrater-
na, under hösten 2021. Utöver detta 
har Kristdemokraterna också tryggat 
ett bättre bostadstillägg. 

70 är det nya 50

Kristdemokraterna har alltid stått upp 
för svenska seniorer. Det innefat-
tar också att stå upp för rätten att få 
fortsätta arbeta och göra det man tyck-

er om i en arbetsgemenskap. Därför är 
det en självklarhet att sänka skatten för 
alla pensionärer och de som vill fortsät-
ta jobba. Kristdemokraterna vill införa 
ett nytt förstärkt jobbskatteavdrag för 
alla som är 69 år eller äldre. Det skulle 
ge en extra tusenlapp i månaden. 

Det finns en utbredd ålderism i det 
svenska samhället där en del männi-
skor och faktiskt en del politiska pa- 
rtier ser en 68-åring som förbrukad. 
Det tolererar inte Kristdemokrater-
na som alltid motsatt sig den sortens 
ålderism. 

Vill se en äldreminister

Det gör skillnad om du sätter en krist-
demokrat i förhandlingsrummet. Se-
naste regeringsperioden tillsatte Krist-
demokraterna en äldreminister och vill 
göra det igen vid förnyat förtroende att 
sitta i regeringen. Kristdemokraterna är 
dessutom ett parti som utpräglat arbe-
tar med att fler äldre ska representera 
partiet som politiska företrädare. 

Äldreboendegaranti

Kristdemokraterna föreslår en äldre-
boendegaranti som innebär att den 
som fyllt 85 år ska ha möjlighet att få 
flytta till ett anpassat boende när per-
sonen själv bedömer att behovet finns. 
Kristdemokraterna vill också se en 
kraftig utbyggnad av platser i trygghets-
boenden för att möjliggöra för fler att 
få tillgång till ett anpassat boende tidig-
are. Människor måste få tryggheten i att 
känna att när dagen är aktuell, så kom-
mer det finnas ett boende att flytta till.

Gemenskap och frihet

Kristdemokraterna vill att kommuner-
na ska erbjuda äldresamtal till personer 
som fyllt 80 år, för att minska ensam-
heten, och till exempel visa vilka möjlig- 

heter till aktiviteter som finns och för 
att upptäcka andra behov i tid. Krist- 
demokraterna vill också utveckla ge-
menskapsmöjligheter inom äldre- 
omsorgen och öka stödet till civilsam-
hällets organisationer. 

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett 
allvarligt problem. Ensamhet både tär 
på det psykiska och fysiska måendet.

Jakob Forssmed
Riksdagsledamot (KD)
Vice partiledare

Kristdemokraterna har ordet

“Gemenskap och frihet”
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Vart är vi på väg? Frågan kanske fram-
står som banal, i en tid då vi vet mer 
än någonsin om tillvaron. Rapport ef- 
ter rapport strömmar in och blott- 
lägger läget för mänskligheten. Jag be-
höver inte ens nämna IPCC. Alla vet. 
Världens länder fortsätter att missa kli-
matmålen och slösa bort jordens vär-
defulla resurser. Vi bygger ett ohållbart 
samhälle.

Det konstiga är att alla vet vad som egent- 
ligen borde göras. Vi måste ta bort alla 
fossila utsläpp, begränsa bilresandet, 
sluta flyga och minska konsumtionen. 
Pandemin visade tydligt att det faktiskt 
är möjligt att genomföra radikala föränd- 
ringar, utan att det sänker samhället eller 
den internationella ekonomin. Ändå 
händer det inte.

Tvärtom lever och frodas klimatpopulis-
men. Flera politiska partier tycks nästan 
vilja överträffa varandra, när det gäller 
att slänga ansvaret ut i vägrenen. Sänkt 
bensinskatt, tusenlappar till bilägare och 
uppmaningar om att flyga mer. Det är en 
tävlan om att strunta i världens prekära 
läge. Partiledarna verkar vilja festa sig in 
i avgrunden. 

Som grön politiker är det frustrerande 
att betrakta debatten. Saknar partierna 
verkligen förmågan att dra de mest ele-
mentära slutsatserna utifrån all den kun-
skap som står till buds? Kan det verkli-
gen vara så illa? Ibland känns det som att 
man bara vill skrika: ser ni inte vad som 
händer? Förstår ni inte vart vi är på väg?

För oss som valt partipolitiken är utma-
ningen att omvandla frustrationen till 
något konstruktivt. Vår uppgift är att 
förändra på riktigt, inte att fastna i sym-
bolförslag, plakatpolitik eller välfunna 
tweets. Klimatet har nämligen inte tid att 
vänta.

Jag har i elva år haft förmånen att vara 

borgarråd i landets huvudstad. Under 
åtta av dessa har jag styrt staden i ma-
joritet. Min ledstjärna har varit att så 
effektivt som möjligt stöpa om Stock-
holm i en mer hållbar riktning. Det har 
bland annat skett genom en massiv ut-
byggnad av cykelinfrastrukturen, mindre 
utrymme för bilarna, snabbare kollek-
tivtrafik och en satsning på laddplatser 
som håller världsklass. Det går om man 
vill och vågar.

Arbetet har förstås inte varit friktions-
fritt. När världen är på väg åt fel håll är 
den gröna uppgiften ofta att först dra i 
handbromsen, för att sedan kunna lägga 
om kursen. Vi har modet att säga stopp 
när miljön och klimatet äventyras. Det 
kan provocera något oerhört. 

På nationell nivå är det glasklart vilk-
en roll Miljöpartiet har spelat. Den so-
cialdemokratiska regeringen har redan 
börjat sänka priset på klimatutsläpp, slira 
på frågan om kärnkraften och bevilja till-
stånd för nya, ohållbara gruvor. Utan oss 
gröna kan beslutsprocesserna fortsätta 
dundra på mot en alltmer grå vision. Så 
vill många att det ska förbli.

När jag nu själv är på väg mot riksni- 
vån, märker jag hur ilskan och motstån-
det växer i styrka. Det provocerar inte 
längre bara att jag har visat att det går 
att förändra Stockholm; jag hävdar också 
att lösningarna på nationell nivå är minst 
lika enkla. Det handlar bara om att agera.

Sverige behöver bygga ut vindkraften, 
särskilt till havs. Vi måste förse alla bil-
beroende med laddinfrastruktur. Det 
gäller inte minst invånare på landsbygden, 
som därmed kan få sin egen bränslesta-
tion vid husknuten. Vi behöver ett spe-
cialdesignat ekonomiskt stöd för bilbyte, 
frikopplat från storstäderna. Trafikverket 
måste bygga ett cykelvägnät som tillåter 
för de boende efter landsvägarna att ta 
sig fram utan livet som insats.

Tågen måste gå oftare och snabbare, för 
att underlätta både pendling och fritids-
resor. Det är också hög tid att tvinga flyg-
bolagen att införa avgångar som är helt 
fossilfria. Det skulle ge företag och myn-
digheter en möjlighet att ställa krav på ut-
släppsfria flygresor, vid de fåtal tillfällen 
som flygandet trots allt är nödvändigt. 

Lösningarna finns, för den som använder 
den gröna ideologin som kompass. Det 
medför ett perspektiv som sträcker sig 
längre än en enskild mandatperiod. Vi 
gröna fäster blicken på nästa genera-
tion, och på alla generationer efter den. 
Vi drivs av en gränslös solidaritet med 
både ekosystem och människor. Det ger 
en politik som inte bara handlar om vem 
som kan få mest i plånboken efter nästa 
riksdagsval. Det ger en politik som är ex-
istentiell.

Vart är vi på väg? Det är inte bara en 
klassisk lekprogramsfråga. Det är också 
en fråga som fler politiker borde ställa 
sig själva. Då kan riksdagsvalet handla 
om vilken framtid vi väljer gemensamt. 
Som land, som mänsklighet, som planet. 
En annan väg är alltid möjlig.

Daniel Helldén
Trafikborgarråd Stockholms stad

Miljöpartiet har ordet

“En annan väg är alltid möjlig”
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DEBATT

Politik är att tycka. Humanisterna har 
alltid tyckt. Därmed har vi alltid varit 
politiska. 

Vår utgångspunkt är sekulär humanism. 
Genom denna tar vi ställning för veten-
skap och demokrati och argumenterar 
mot pseudoverklighet och dess företrä-
dare. 

Vem vill vi påverka? Tja, så många som 
möjligt, oavsett partipolitiska sympa-
tier. Därför skall vi, som organisation, 
vara partipolitiskt neutrala. 

Den partipolitiska opinionsbild- 
ningen syftar till att tydliggöra skillna- 
der mellan partierna, även när dessa är 
små. Små skillnader dramatiseras och 
används för att misskreditera motstån-
daren. Eftersom Humanisterna vare sig 
kandiderar till Riksdagen eller fullmäk-
tige kan vi försöka ta det sunda förnuf- 
tets balanserande perspektiv. 

*

Vilka frågor skall vi driva? Listan är 
förstås lång. Här kommer tre förslag, 
som ligger mig varmt om hjärtat:

1. Vital demokrati är ett projekt som 
syftar till att utveckla demokratin. 
Demokratin är hotad, inte minst i vår 
omvärld och måste alltid återerövras. I 
Sverige har vi långt ifrån haft de prob-
lem som Trump och Putin represen-
terar i USA respektive Ryssland. Men, 
varför vänta och låta det gå för långt? 
Varför inte bli den självklara rösten för 
en ständig finkalibrering av demokratin 
i vår del av världen?

2. Vetenskap är något av ”människan 
när som människan är som bäst”: Ung- 
domen studerar vad tidigare genera-
tioner lärt sig, förädlar kunskaperna 
genom egen forskning och för i sin tur 
bildningen vidare till nästa generation. 

Tack vare det får varje generation det 
bättre än föregående generation. Så 
långt teorin. Hur fungerar vetenskapen 
i verkligheten? Forskar forskarna? Är 
deras forskning relevant? Hanterar de 
sina akademiska konflikter på ett kon-
struktivt sätt? Är forskarna bra på att 
kommunicera sina kunskaper till stu-
denterna och det omgivande samhället? 
Hur kontrollerar forskarna sina par-
tipolitiska sympatier? Och, vad gör de 
när vetenskap och religion krockar? Låt 
oss bli vetenskapens bästa vän genom 
att ställa sådana frågor och i förekom-
mande fall tillåta oss att vara kritiska.

3. Som humanister
kämpar vi för
friheten. Det är självklart.
Frihet är dock det svåraste
som finns. Den fungerar bara
om var och en tar ansvar för sin frihet. 
Du är fri att köra bil, men måste ta ans-
var för hur du kör. Det samma gäller 
yttrandefriheten, friheten att dricka al-
kohol, friheten att umgås med andra, 
friheten att sätta barn till världen… 
Samhället skall hjälpa människor att ta 
ansvar, men utan att ta ifrån dem frihe- 
ten. Hur skall samhället utformas så att 
det lyckas? 

*

Det är svårt att leva. Den vägledning 
från vetenskap och demokrati som vi 
förespråkar blir, tyvärr, snabbt elitistisk. 
Det har det stora antalet ”intellektuel-
la-sol-och-vårare” insett. De erbjuder 
medborgarna enkla men pseudoverkli-
ga alternativ i utbyte mot makt, peng-
ar och kanske sex. Det leder förr eller 
senare till katastrofer för både indivi- 
den och samhället. Jim Jones från ameri- 
kanska Folkets tempel, den så kallade 
Wacosekten i Texas och pingstkyrkan i 
Knutby är bara några exempel på hur 

illa det kan gå. Humanisterna har en 
stor uppgift att bevaka uppkomsten av 
och varna för nya sådana krafter.

Det finns även ett stort antal ”se-
kulära intellektuella sol-och-vårare”: 
Droghandlare, försäljare av spel och 
dobbel, astrologer, new age-mystik-
er, kriminella rekryterare, kvacksalvare 
(och många, många fler) lovar indivi- 
der ”guld och gröna skogar” med enda 
syfte att själva lägga beslag på just des-
sa. Det viktigaste exemplet just nu är 
Putin som erbjuder sina
medborgare

ett krig genom att förespegla ära och 
lycka för ryssarna i framtiden. Den 
ryskortodoxa kyrkan hjälper till och 
skickar hälsningar från Gud. För de 
som låter sig luras slutar det även här 
illa. Humanisterna har en stor uppgift 
att identifiera, bevaka och varna för alla 
dessa krafter.

Sverige blir snabbt en alltmer integre-
rad del av världen. Förklaringarna till 
hur det går för oss finns allt oftare 
utomlands. Sveriges framgång handlar i 
hög grad om att identifiera möjligheter 
och hot i omvärlden och förhålla oss 
till dessa på ett skickligt sätt. Sverige, 
med drygt 1‰ av Jordens befolkning, 
kan inte ensam förändra världen, men 
vi kan samarbeta med organisationer i 
andra länder för att göra det. Huma- 
nisterna ingår i ett betydande interna-
tionellt nätverk av systerorganisationer. 
Genom att vara aktiva och skickliga i 
detta arbete kan vi få den nödvändiga 
hävstångseffekt på vårt inflytande som 
ett litet land behöver för att hävda sig 
internationellt. 

“Humanisterna måste bli fränare”
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För mig kan mycket 
av allt detta samman-
fattas i uppmaningen: 
Humanisterna måste bli 
fränare.

Anders Källström
Humanisterna Väst

Givetvis är allt detta bara möjligt om 
många engagerar sig i Humanisterna:

Humanisterna marknadsför sig genom 
”gammelmedier” och de nya digitala 
medierna. I båda fallen är konkur-
rensen om uppmärksamheten enorm. 
Få mottagare fångas av det förvänta-
de. Att vi som humanister exempelvis 
låter meddela att vi är för humanism är 
en så kallad no-brainer och leder inte 
ens till en gäspning. Nästan alla letar i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stället efter något nytt:
varningar för nya (sorters)
intellektuella sol-och-vårare;
varningar för nya falska budskap;
varningar för oönskade beteenden hos 
politiker, journalister och forskare; nya 
resultat från en undersökning gjord av 
oss; nya och spännande idéer från vår 
intellektuella, välutbildade och erfarna 
medlemskår. Alla sådana budskap kan 
få vingar. 

Dessutom krävs det att nyheterna 
kommuniceras av företrädare som når 
ut. Förmågan att uttrycka svåra tankar 
på ett enkelt sätt, särskilt muntligt; 
bildning för att klara den efterföljande 
diskursen; karisma för att över huvud 
taget märkas är alla krav som vi måste 
ställa på humanisternas företrädare.

Dessutom krävs ledarskap. Ledarskap 
är att generera resultat genom andra. Vi 
har idag gott om svenskar, som är se-
kulära humanister i själ och hjärta, som 

inte längre ”behöver 
hämta på dagis och 
köra barnen till fot-
bollen”, som har 
toppat sina karriärer 
och som därmed 
letar efter nya ut-
maningar. Värva, ta 
hand om och aktive-
ra dem!
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”Varför har nätterna inga namn?” 
Måndag, tisdag, onsdag. Dagarna är ljusa 
och döpta. Men nätterna är mörka och 
namnlösa. Varför då, undrar författaren 
Göran Palm. Varför heter nätterna ingen-
ting? Svårt att veta. Kanske för att vi skyr 
mörkret. Eller för att vi bara sätter ord på 
det vi kan veta något om. Kärt barn har 
många namn. Känt barn har många fler. 
Här en förkortad lista på vad demokra-
ti sägs vara: folkstyre, folksuveränitet, 
pöbelvälde, människovärde, riksdagen, 
majoritetsstyre, dumskallarnas sam-
mansvärjning, ett gigantiskt odjur, rättvis 
fördelning av makt, kommunism, maxi-
malt politiskt deltagande, eliternas kamp,  
frihet, ett misstag, politisk jämlikhet, det 
som görs i Sverige, historiens slut. Var 
börjar vi?

Låt oss göra nedslag i tre tänkare: en filo-
sof, en statsvetare och en ekonom.

Platon definierar som vi sett demokrati 
som ett styrelseskick där det fattiga flerta-
let styr, till skillnad från fåtalet eller enta-
let. Platon såg hur den atenska demokra-
tin dömde hans älskade läromästare 
Sokrates till döden, och det har gjort 
honom till historiens kanske fränaste kri-
tiker av demokrati. Som författaren Lena 
Andersson skriver är det lätt att känna 
igen sig när han beskriver demokratin 
som ett system där ”läraren är rädd för 
eleverna och fjäskar för dem, och elever-
na struntar både i lärare och ledsagare”, 
och ”gubbarna anpassar sig till de unga, 
är fulla av skoj och inställsam trevlighet 
och härmar de unga för att inte verka 
obehagliga och despotiska”.

Demokratins fiender har ofta intressan-
tare saker att säga om demokrati än dess 
försvarare. Skälet är att de i sin motvil-
ja tittar både djupare och med skarpare 
blick på det demokrater håller för sant. 
Platons kritik av demokratins dekadens 
är inte nådig. Men den delades inte av 
alla. Många av hans samtida såg annor-
lunda på saken. För dem var demokrati 

de fria medborgarnas styre, och det var 
positivt laddat. Om än kanske lite krav-
fyllt med tanke på alla möten.

Hoppar vi fram cirka två tusen år i tiden 
hittar vi en annan definition av demokra-
ti: ett system där det kollektiva besluts-
fattandet kontrolleras av alla medlemmar 
i egenskap av jämlikar. För det första ska 
medlemmarna ha kontroll över dagord-
ningen. Det är medlemmarna själva som 
avgör vilka frågor som ska bli föremål 
för politisk diskussion och beslut. Annars 
kan de som sitter på makten utforma de 
politiska alternativen så att de utfaller till 
deras fördel, eller stryka kontroversiella 
frågor från dagordningen. Vi får prata 
och rösta om trafikregler, men inte om 
korruption eller privat kapitalackumula-
tion. För det andra ska kontrollen över 
dagordningen fördelas jämlikt mellan 
medlemmarna. Alla som berörs ska ha 
lika mycket makt, enklast förstått genom 
principen ”en person, en röst”.

Den här gången definieras demokrati av 
någon som verkligen gillar den. Det här 
är demokrati, säger statsvetaren David 
Beetham, och det är bra!

En annan känd definierare är ekonomen 
Joseph Schumpeter. I sin klassiska bok 
Capitalism, Socialism och Democracy tar han 
strid med dem som hävdar att demokra-
ti handlar om så fina saker som kontroll 
över dagordning och politisk jämlikhet. 
Folkviljan som den beskrivs i kursböck-
er och återberättas i politiska rörelser är 
inget annat än en folksaga utan stöd i ve- 
tenskapligt tänkande. Den är ett bländverk 
skapad av den politiska eliten i samarbete 
med press och media. Folkviljan är pro-
dukten av – och inte drivkraften bakom 
– den politiska processen. Demokrati 
betyder endast att folket har rätt att väl-
ja och avsätta sina politiska ledare. Det 
är en metod där folket kan välja mellan 
konkurrerande eliter. Om det är detta 
vi pratar om, säger Schumpeter, är han 
beredd att tycka om demokrati. Bättre än 

diktatur.

Tre olika definitioner: Demokrati som 
den fattiga majoritetens styre, jämlik kon-
troll över dagordningen och folkets val 
mellan eliter. Vem har rätt?

[…]

Oavslutat

Att diskutera demokratins innebörd kan 
tyckas väl akademiskt i en tid när kriserna 
staplas på varandra. Lite som att defini-
era ett äpple istället för att äta det. Men 
det har faktiska konsekvenser. Definierar 
vi demokrati som folkets val mellan elit-
er lotsar vi våra tankar och handlingar 
åt ett håll, definierar vi det som jämlik 
kontroll över dagordningen lotsar vi dem 
åt ett annat. I ena fallet upprörs vi över 
medborgarnas kritik och inblandning i 
det politiska styret, i det andra fallet ser 
vi det som ett hälsotecken. Det är alltså 
ingen tillfällighet att det råder strid om 
demokratins innebörd. Demokrati är, 
som filosoferna uttrycker det, ett oavslu-
tat projekt. Det måste tas i bruk av varje 
ny generation, och ständigt omtolkas och 
praktiseras under nya historiska omstän-
digheter.

Ur Sofia Näsström 2022 Demokrati: en lit-
en bok om en stor sak. Historiska Media.

Publicerad med förlagets tillstånd.
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Motstånd mot expertis har blivit en växan-
de utmaning för västerländska demokra-
tier. Så även i Sverige, där regeringen nu 
har sjösatt en ny myndighet, Myndighe- 
ten för psykologiskt försvar, med uppdrag 
att svara mot hot som påverkanskampan-
jer, propaganda och konspirationsteorier. 
Denna typ av psykologiska »stridsmedel« 
är förstås inget nytt, däremot har de blivit 
mer potenta i dagens moderna offentlighet 
där både information och desinformation 
snabbt kan få en omfattande spridning. 
Den allmänna uppfattningen är att samhäl-
lets motståndskraft behöver stärkas. Frå-
gan är bara hur detta ska gå till. Uppgiften 
försvåras av att hotsituationen är komplex. 
Hotet kommer inte bara från främmande 
makt eller tydligt antidemokratiska aktörer. 
Det kommer också »inifrån« demokratin 
som sådan, i form av populistiska rörelser 
som gör anspråk på att tala för folket men 
som samtidigt livnär sig på att missakta 
de institutioner och principer som utgör 
grunden för den moderna representativa 
demokratin.

Att dra en skarp gräns mellan skadlig pop-
ulism och motiverad samhällskritik har vi-
sat sig vara en svår uppgift. Begreppet po-
pulism blir ofta till ett slagträ som används 
för att misskreditera politiska motståndare 
– och åtgärder som syftar till att skydda 
samhället från populism kan lätt kantra 
över i elitism. Diskussionen om populism 
går just nu het inom samhällsvetenskaper-
na. Frågan som står i centrum för denna 
text är dock inte populismen som sådan 
utan det som har beskrivits som en kris för 
experterna. Men vad innebär egentligen 
denna kris, och hur bör vi förhålla oss till 
den?

Ordet »expert« kan syfta på olika saker. 
Ibland används det om tjänstemän och 
byråkrater, ibland används det i en bred 
bemärkelse om var och en som har ett 
specialintresse eller är särskilt kunnig inom 
ett visst område. De experter som jag in-
tresserar mig för här är emellertid veten-
skapsmän och akademiker. Expertrollen 
behöver dock särskiljas från rollen som 
forskare, även om detta är roller som in-
nehas av samma personer. Medan forska-
ren ägnar sig åt kunskapsproduktion ägnar 

sig experten åt att företräda kunskapen 
i offentligheten. Som sociologen Reiner 
Grundmann beskriver det är experter inte 
bara personer som är kunniga inom ett 
visst område, utan personer som »ombeds 
dela med sig av sin kunskap (…) och som 
ger råd till andra om vad som bör göras« 
(Grundmann, 2017: s. 27, min övers.). 
Medan forskaren verkar inom den akade-
miska världen är experten alltså en person 
som interagerar med politiker, medborgare 
och andra experter i offentligheten.

Men vilka är egentligen de riktiga experter-
na, det vill säga de experter som är värda 
att lyssna på? Avsaknaden av konsensus i 
denna fråga är uppenbar, oavsett om disk-
ussionen handlar om de förväntade ekon-
omiska konsekvenserna av Brexit eller om 
vilka åtgärder som är effektivast för att be-
gränsa smittspridningen av covid-19. Att 
åberopa expertis har blivit en självklarhet 
i politiska debatter. Det är däremot långti-
från självklart att de experter som åberopas 
av ena sidan också erkänns som sådana av 
den andra. I det offentliga samtalet råder 
det allt som oftast en djup oenighet om vil-
ka experter som bör konsulteras, och vil-
ken typ av expertis som är pålitlig och rele-
vant för den fråga som diskuteras. Utöver 
denna oenighet kan vi även se en tilltagan-
de ambivalens i förhållande till experterna. 
Lyssnar vi för lite på experterna, eller är 
detta tvärtom en grupp som har kommit 
att få alltför stort politiskt inflytande på 
bekostnad av »vanligt folk«? Som socio- 
logen Gil Eyal observerar i sin bok The 
Crisis of  Expertise (2019) uppfattas ordet 
expert inte enbart som något positivt – 
det används också allt oftare i en pejorativ 
bemärkelse (s. 3). Expertrollen förknippas 
inte bara med kunskap och erfarenhet, den 
har också blivit laddad med andra associ-
ationer: exkludering, paternalistiska för-
maningar och en von oben-attityd.

Ambivalensen och oenigheten som omgär-
dar experterna kan ses som en indikation 
på att vi här inte enbart har att göra med 
ett realpolitiskt problem. Krisen visar 
även på behovet att på nytt begrunda ett 
demokratiproblem av mer fundamental 
karaktär. Problemet kan beskrivas som 
följer. Å ena sidan bygger demokratin på 

en tillit till vanliga människors politiska 
omdöme. Idén att vanliga människor är 
tillräckligt kompetenta för att de ska kun-
na anförtros uppgiften att styra sig själva 
är en demokratisk grundpremiss. Å andra 
sidan är demokratin just därför sårbar. 
Demokratin grundar sig på bedömningar 
som görs av helt vanliga människor, och 
som sådana är vi mottagliga för påverkan 
– en egenskap som kan utnyttjas av mani- 
pulatörer och demagoger. I och med denna 
sårbarhet tycks vi ställas inför en spänning 
mellan populism och teknokrati. Experter 
behövs för att demokratin ska bli mot-
ståndskraftig, men experternas auktoritet 
kan också bli till något auktoritärt. Idag 
existerar båda farhågorna parallellt med 
varandra. Vi har dels en debatt om att det 
populistiska motståndet mot experterna 
riskerar att sätta demokratin ur spel (se till 
exempel Wikforss, 2021), dels en debatt 
om att demokratin hotas av teknokratiska 
försök att byta ut politisk opinionsbildning 
till förmån för expertbedömningar (se till 
exempel Urbinati, 2014: kapitel 2).

I detta läge räcker det inte att diskutera vil-
ka åtgärder som skulle kunna bidra till att 
återställa allmänhetens förtroende för ex-
perterna. Det som behövs är en principiell 
diskussion om experternas roll i demokra-
tin.

Ur Skör demokrati: Det öppna samhällets mot-
krafter i svensk offentlig debatt, kultur och forsk-
ning. Siri Sylvan (Thomas Persson & Sten 
Widmalm, red.) Fri Tanke.

Publicerad med förlagets tillstånd.

Om experternas krisKULTUR



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

32

KULTUR

För mer än tvåtusen år sedan oroade sig 
Platon över att en demokratisk väljar- 
kår skulle vara för dum, irrationell och 
okunnig för att kunna styra på ett bra 
sätt. Han tycktes mena att det bästa 
styrelsesättet vore att låta en ädel och 
vis filosofisk kung styra. (Forskarna 
är oense om huruvida Platon menade 
allvar.) Nutida politiska filosofer skulle 
kalla Platon epistokrat. Epistokrati in-
nebär ett styre där de kunniga har mak-
ten. Mer exakt är en politisk regim epis-
tokratisk i den utsträckning som den 
politiska makten är formellt fördelad 
på basis av kompetens, skicklighet och 
en god tro att agera på grundval av den 
skickligheten.

Aristoteles svarade Platon med att säga 
att även om ett styre med filosofiska 
kungar vore bäst kommer vi aldrig att 
ha några filosofiska kungar. Verkliga 
människor är helt enkelt inte tillräckligt 
visa eller goda för att spela den rollen, 
och, tvärtemot vad Platon ansåg, vi kan 
heller aldrig utbilda dem så att de blir så 
visa eller goda. Aristoteles hade rätt: att 
försöka göra någon till filosofisk kung 
är hopplöst. Att styra ett land på egen 
hand är i den verkliga världen en alltför 
krävande uppgift för en enskild person. 
En sak som gör det hela ännu besvärli-
gare är att om vi i den verkliga världen 
gav ett ämbete en filosofisk kungs be-
fogenheter skulle de befogenheterna 
attrahera fel sorts människor – männi-
skor som skulle missbruka den makten 
i sina egna syften.

Men argumenten för epistokratin 
hänger trots det inte på förhoppningar 
om en filosofisk kung eller en beskyd- 
dande klass. Det finns många andra 
tänkbara former av epistokrati:

Begränsad rösträtt: Medborgarna kan 
få laglig rätt att rösta och kandidera till 
politiska poster under förutsättning att 

de bedöms (genom någon sort process) 
vara kompetenta och/eller tillräckligt 
välinformerade. Ett sådant system har 
i likhet med moderna demokratier ett 
representativt styre och representativa 
institutioner, men ger inte alla rösträtt. 
Trots det är rösträtten omfattande, även 
om den inte är lika omfattande som i en 
demokrati.

Flera röster: Precis som i en demokrati 
har varje medborgare en röst. Men vis-
sa medborgare, de som (genom någon 
form av rättslig process) har bedömts 
vara mer kompetenta eller mer välin-
formerade, får flera röster. Mill före-
språkade till exempel ett styrelsesätt 
med flera röster. […]

Rösträttslotteri: Valperioderna fortgår 
som vanligt, men med den skillnaden 
att ingen medborgare i förväg har 
rösträtt. Omedelbart före ett val väljs 
tusentals medborgare ut via ett slump-
baserat lotteri och blir potentiella väl-
jare. De potentiella väljarna kan sedan 
förtjäna rösträtt, men endast om de 
deltar i vissa kompetenshöjande övnin-
gar, som till exempel deliberativa forum 
tillsammans med andra medborgare.

Epistokratiskt veto: Alla lagar måste 
godkännas genom demokratiska för-
faranden via en demokratisk försam-
ling. En epistokratisk församling med 
begränsat medlemskap behåller dock 
rätten att lägga in veto mot regler som 
godkänts av den demokratiska försam-
lingen.

Viktad röstning/styre genom ett simu- 
lerat orakel: Alla medborgare får rösta, 
men måste samtidigt svara på ett antal 
frågor som rör grundläggande politisk 
kunskap. Deras röster viktas på basis av 
deras objektiva politiska kunskap, sam-
tidigt som man kanske gör en statistisk 
kontroll för att justera för ras, inkomst, 

kön och/eller andra demografiska fak-
torer.

Under de senaste åren har Platon fått 
en renässans. Inom politisk filosofi har 
epistokratin kommit tillbaka som den 
huvudsakliga utmanaren till demokra-
tin. Det är få politiska filosofer som 
håller på epistokratin; de flesta är fort-
farande demokrater. Men de inser att 
ett korrekt försvar av demokratin måste 
visa att den är överlägsen epistokratin 
när man tar hänsyn till alla aspekter. De 
inser också att detta inte är så lätt att 
visa.

I den här boken hävdar jag att valet mel-
lan demokrati och epistokrati är instru-
mentellt. Ytterst handlar det om vilket 
system som skulle fungera bäst i den 
verkliga världen. Jag kommer att lägga 
fram ett antal skäl till stöd för tanken 
att epistokratin skulle fungera bättre än 
demokratin, trots att vi ännu inte har en 
tillräcklig mängd vetenskapliga belägg 
för att definitivt välja epistokratin fram-
för demokratin. […]

Många anser att epistokrater är auk-
toritära. Epistokrater tycks anse att 
smarta människor har rätt att bestäm-
ma över andra bara för att de vet bätt-
re. […] Försvaret för epistokratin vilar 
vanligtvis på tre grundsatser: sanning, 
kunskap och auktoritet.

Grundsatsen sanning: Det finns korrekta 
svar på (åtminstone en del) politiska 
frågor.

Grundsatsen kunskap: En del medbor-
gare vet mer om de här sanningarna 
eller är mer tillförlitliga när det gäller att 
komma fram till de här sanningarna än 
andra.

Grundsatsen auktoritet: Om vissa med-
borgare har större kunskap eller är mer 
tillförlitliga motiverar det att man ger 

Epistokratins lockelser
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dem politisk auktoritet över de som har 
mindre kunskap. […]

Grundsatsen auktoritet leder till […] 
”expert-/bossfelslutet”. Man begår ex-
pert-/bossfelslutet när man tror att det 
faktum att en person är expert är ett till-
räckligt skäl för att den personen ska ha 
makt över andra. Men […] det faktum 
att man har överlägsen kunskap är inte 
ett tillräckligt skäl för att inneha någon 
som helst makt, och ännu mindre 
större makt än andra. Vi kan alltid säga 
till experterna, ”Du kanske vet bättre, 
men vem är det som har gjort dig till 
chef?” Min svägerska som är dietist vet 
till exempel bättre än jag vad jag bör 
äta, men det innebär inte att hon bör 
ha makt att tvinga mig att följa en diet 
som hon föreskriver. Träningskändisen 
Shaun T vet mer än jag om hur man får 
snygga magmuskler med det betyder 
inte att han borde få tvinga mig att göra 
burpees. […]

Men […] argumentet för epistokratin 
vilar inte på auktoritetsgrundsatsen; det 
grundar sig på något som ligger när-
mare en anti-auktoritetsgrundsats.

Anti-auktoritetsgrundsatsen: När ett 
antal medborgare är moraliskt oför-
nuftiga, okunniga eller inkompeten-
ta angående politik är det ett skäl att 
inte låta dem utöva politisk makt över  
andra. Det rättfärdigar att man antin-
gen förbjuder dem att inneha makten 
eller att man minskar deras makt för att 
skydda oskyldiga människor från deras 
inkompetens. […]

Epistokrater behöver inte hävda att  
experter bör vara chefer. Det enda de 
behöver argumentera för är att inkom-
petenta eller oförnuftiga människor inte 
bör tillåtas vara chefer över andra. De 
behöver bara hävda att det demokratiska  
beslutsfattandet i vissa fall saknar auk-
toritet eller legitimitet eftersom det ofta 

är inkompetent. Det lämnar frågan öp-
pen vad – om det finns något alls – som 
motiverar politisk makt.

Ur Jason Brennan 2017 Efter demokra-
tin: Argument för ett nytt styrelseskick. 
Fri Tanke förlag.

Publicerat med förlagets tillstånd
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KULTUR

Anne Applebaum Demokratins skymning 
Albert Bonniers Förlag.

Historikern och journalisten Anne Ap-
plebaum skildrar den speciella politiska 
utvecklingen i många länder i Europa 
de senaste två decennierna. Metodiskt 
redogör hon för den antidemokratiska 
tendens som blivit alltmer tydlig i till 
exempel Polen och Ungern.

Applebaum utforskar i detalj attrak-
tionen av nya auktoritära rörelser för 
människor som lever i demokratier. 
Vad erbjuder dessa rörelser? Till vilka 
instinkter talar de? Varför har de dykt 
upp just nu? Boken innehåller några 
nya rapporter, från Spanien, Schweiz 
och Brasilien. Applebaum undersök-
er några historiska exempel på andra 
samhällen som förförts av auktoritär 
retorik, däribland det stalinistiska Cen-
traleuropa, liksom Nazityskland. Hon 
utforskar också polariseringen och dess 
effekter, meritokratin och dess missnö-
je. Men det viktigaste fokuset ligger på 
attraktionen av totalitärt tänkande och 
enpartistatens lockelse.

Åsa Wikforss & Mårten Wikforss 
Därför demokrati: om kunskapen och folk-
styret. Fri Tanke förlag.

Demokratin är det enda styrelseskick 
som lägger sitt öde i våra händer. I det 
ligger dess stora styrka men också dess 
stora sårbarhet. När desinformation 
och propaganda utnyttjar denna sårbar-
het är det avgörande att vi är medvetna 
om demokratins stora värde.

I Därför demokrati argumenterar 
Åsa Wikforss för kunskapens centra-
la betydelse i ett fungerande folkstyre. 
Kunskapen krävs för att vi ska kunna 
granska den förda politiken, uppnå våra 
mål, fatta välgrundade beslut och han-
tera oenighet. När konspirationsteorier, 
kunskapsmotstånd och känsloladdad 
retorik tar över riskerar demokratin att 
försvagas och på sikt gå under. 

Därför demokrati har vuxit fram i di-
alog med Åsas bror Mårten Wikforss, 
som också bidrar med betraktelser 
där han sätter några av de avgörande 
skillnaderna mellan diktaturen och 
demokratin i blixtbelysning.

Timothy Snyder Vägen till ofrihet: Ryss-
land, Europa och USA. Albert Bonniers 
Förlag.

När det Kalla kriget tog slut verkade 
den liberala demokratin ha segrat. Olika  
samhällsanalytiker deklarerade slutet på 
historien (”end of  history”) och kon-
staterade med stort självförtroende 
att vi skulle gå mot en fredlig och glo-
baliserad framtid. Denna tro visade sig 
vara felaktig. Auktoritarismen återkom 
till Ryssland när Putin insåg att fascis-
toida ideer var användbara då de rika 
oligarkernas makt skulle legitimeras. 
Under 2010-talet har det spridit sig från 
öst till väst genom Ryssarnas krigföring 
i Ukraina och cyberkriget i Europa och 
USA.

Ryssland hittade allierade hos natio- 
nalister, oligarker och radikaler överallt 
och deras målsättning att upplösa Väst-
världens institutioner, stater och värde-
ringar fann en klangbotten inom Väst-
världens egna gränser. Populismens 
framväxt, Britternas röst emot EU 
samt valet av Donald Trump var alla 
ryska målsättningar men att de uppnått 
dessa mål säger något om Västvärldens 
sårbarhet.

Timothy Snyders kraftfulla och avslö-
jande nutidshistoria är baserad på hans 
omfattande research och reporter-ar-
bete. Snyder sträcker sig långt utanför 
de vanliga rubriksammanhangen för att 
kunna exponera det verkliga hotet mot 
lag och demokrati såsom vi känner den.

Boktips: Läsvärt om demokrati
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När man läser Humanisternas pläde-
ring för att Humanisterna som orga- 
nisation skall anses vara ett trossam-
fund ger det upphov till diverse reflek- 
tioner.

Jag kan förstå att Humanisterna vill lik-
ställas med Svenska kyrkan i vad avser 
stöd från staten i diverse sammanhang 
och i pekuniära frågor.

Humanisterna plagierar i mycket, gen-
om så kallad triangulering, aktiviteter 
som normalt förknippas med Svenska 
kyrkan.

Att förknippas med ett trossamfund 
sänker Humanisterna ner till samma 
nivå som diverse religiösa läror, som 
borde klassificeras som totalitära läror.

Bättre vore om Humanisterna deklar-
erade sig som en ideell förening med 
livsåskådning som verksamhet. Och att 
nuvarande trossamfund kom upp till 
denna nivån. 

Utmaningen är att en ideell förening 
måste erkänna sig till de demokratiska 
regler som vårt samhälle baseras på. 
Enligt vissa nuvarande trossamfunds 
läror kan aktiviteter och handlingar ut-
föras och uppmuntras och som strider 

mot de demokratiska idealen. Det är 
tveksamt om organisationer som före-
språkar t.ex. de Abrahamitiska lärorna 
uppfyller kraven för att registreras som 
ideell förening.

Statens lösning på detta problem är just 
att deklarera vissa organisationer som 
trossamfund.

Och att legitimera dessa föreningars 
syn på hur samhället skall vara organ-
iserat.

Det finns ingen absolut religionsfrihet 
eftersom de religiosa förbunden måste 
rätta sig efter de lagar som stiftats av 
det demokratiska samhället. På samma 
sätt finns inte heller en absolut ägande-
frihet. Vad ägaren av en viss resurs äger 
är rätten att förvalta resursen för kom-
mande generationer.

Ibland får man känslan av att de religiö-
sa förbunden infiltrerat Humanisterna 
för att få till stånd en diskussion som 
den föreliggande. Man för en liknande 
diskussion om gud finns eller inte. De 
religiösa förbunden vet att de inte kan 
bevisa guds existens och försöker skyff-
la över bevisbördan till dem med annan 
uppfattning.

Om de religiösa förbunden kan få det 
till att tro är normaltillståndet, kan 
de hävda att  humanister och ateister 
bara framför alternativa fakta. Allt är 
egentligen en tro. Tro på övernaturliga 
entiteter eller vetenskap är i grunden 
samma sak. Bara lite olika synsätt.

Det intressanta i sammanhanget är att 
majoriten av jordens befolkning inte 
tror på att det finns någon gud. Möjli-
gen kan vissa tro att det finns andar. De 
flesta av de läror som i Sverige kallas 
för religioner är bara förhållningsregler 
för hur du skall leva ditt liv. Religion-
er torde vara de Abrahamitiska lärorna 
och Hinduismen. Jag kan ha utelämnat 
några som jag inte känner till.

Hade inte Humanisterna en tidigare 
diskussion om demokrati och alterna-
tiva fakta?

Med det sagt vore det bättre om Human-
isterna pläderade för att avskaffa Tros-
samfundslagen med följdförfattningar.  
Endast då skulle staten kunna likställa 
alla föreningar i demokratisk anda.

Göran Persson

Avskaffa trossamfundslagenDEBATT
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Amanda Sköld beskriver i sin artikel 
”Ovetenskapliga myter om transper-
soner och kön” (Humanisten 15 maj 
2022) vad hon uppfattat vara veten-
skapligt konsensus kring kön och köns-
dysfori. Men få frågor inom vård och 
vetenskap är mer omtvistade än dessa, 
och jag vill därför komplettera med fak-
ta som inte berördes i Amanda Skölds 
artikel.

Däggdjur och fåglar har sedan miljon-
tals år blott två kön, där hanar produ- 
cerar många små rörliga könsceller och 
honor producerar mycket färre och 
större orörliga könsceller. Det finns 
förstås undantag från denna huvudre-
gel, som att man är infertil innan pu-
berteten och efter menopaus, eller att 
olika skador eller missbildningar kan 
hindra produktionen av könsceller. 
Mitt första år som nybliven läkare un-
dersökte jag över tusen nyfödda barn, 
och inte en enda gång var jag oenig med 
barnmorskan som noterat barnets kön 
vid födelsen. Förekomsten av sällsynta 
sjukdomar som påverkar utvecklingen 
av inre och yttre könsorgan medför inte 
att ”kön är ett spektrum”, och det är 
synd att sådana patienter blir slagträn i 
transdebatten.

En manlig pubertet ger, jämfört med en 
kvinnlig, en ökad kroppslängd, större 
muskelmassa (särskilt i överkroppen), 
ett kraftigare skelett och större kapac-
itet i lungor och hjärta. Dessa atletiska 
fördelar finns kvar även om nivån av 
testosteron i blodet senare sänks med 
medicinska åtgärder. När man blund-
ar för detta kan tidigare medelmåttiga 
idrottsmän äntra prispallen efter att ha 
besegrat de bästa kvinnorna. I USA har 
Lia Thomas därför utklassat alla kvin-
nor i universitetens simtävlingar. Un-

der namnet William Thomas rankades 
simmaren tidigare på plats 462 bland de 
manliga studenterna(1).

Antalet patienter som söker vård för 
könsdysfori har i många västländer 
haft en närmast exponentiell ökning 
under 2000-talet. Varför vet vi inte säk-
ert, inte heller varför könskvoten helt 
ändrats så att de flesta av dessa patien- 
ter idag är unga kvinnor. År 2007 gavs 
31 unga svenskar en ny diagnos på 
könsidentitetsstörning, 2017 hade det-
ta ökat till 727, en mer än tjugofaldig 
ökning på tio år. Denna dramatiska 
förändring gör att vi inte vet om utfal- 
let av vården kommer vara samma för 
dagens patienter som för gårdagens(2). 

Dagens patienter med könsdysfori har 
i regel mer psykiatrisk samsjuklighet, i 
första hand autism, adhd, depression 
och ångestsjukdom. Socialstyrelsen 
konstaterar att vi inte vet om det är 
själva könsdysforin som ökar risken för 
självmord, eftersom denna risk också 
är förhöjd vid dessa andra diagnoser 
som förekommer samtidigt(3). Det vi 
faktiskt vet är att personer med trans-
sexualism historiskt haft en betydande 
risk för psykisk ohälsa även efter tran-
sition. Jämfört med jämnåriga hade de 
som genomförde könsbyte i Sverige 
1973-2003 en 19 gånger ökad risk för 
självmord under uppföljningstiden eft-
er könsbytet(4).

Vilken nytta vården gör, med könskon-
trära hormoner, bröstamputation och 
underlivskirurgi för att ändra utseendet 
på en frisk kropp, det vet vi faktist inte. 
Socialstyrelsens nya riktlinjer från 2022 
bedömer att för barn och unga är ris- 
kerna med hormonbehandling större 
än den möjliga nyttan och sådan be-
handling skall i fortsättningen bara ges 

i undantagsfall(5). Vad gäller effekter 
och biverkningar av hormonbehandling 
av vuxna med könsdysfori så håller 
SBU (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering) precis på att gå  
igenom vilket vetenskapligt underlag 
som finns och rapporten väntas inom 
kort(6). Nyttan med underlivskirurgi är 
otillräckligt undersökt men uppenbart 
är risken för allvarliga biverkningar be-
tydande(7). Man kan inte med kirurgi 
tillverka en fungerande penis eller vagi-
na, i bästa fall kan vården skapa något 
som liknar.

Att personer med könsdysfori har ett 
lidande är det ingen som ifrågasätter. 
De flesta i vården verkar också ense om 
att vissa personer nog har en chans till 
ett bättre liv om vi med medicinska åt-
gärder ändrar deras kroppar för att mer 
likna det andra könet. Men varje patient 
som efteråt ångrar sig är en katastrof  
som borde kunnat undvikas, och allt 
fler ångrare och detransitrerare vågar 
nu träda fram och ställer vården till 
svars, i filmer(8), TV-program(9), radi-
odokumentärer(10) och i rättssalar(11). 
I Norden och Storbritannien har trans-
vården börjat nyktra till och bli mer 
försiktig, och även i USA verkar vinden 
börja vända(12).

Mats Reimer
Krönikör och barnläkare

Svar på artikeln “Ovetenskapliga 
myter om transpersoner och kön”

DEBATT
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Kurs hålls i Torslanda helgerna 10-11 
september samt 8-9 oktober. Deltaga-
rantalet är begränsat till 12 personer 
och vi har många intresserade. Om vi 
måste ”välja bort” någon p.g.a. plats-
brist går vi efter medlemskap, geogra- 
fisk hemvist (vi prioriterar områden där 
det inte finns officiant) och tidpunkt 
för inbetalad kursavgift. Får du inte 
plats, betalas kursavgiften tillbaka. 

Syftet med våra två helger är att byg-
ga ut Humanisternas officiantnätverk 
över hela landet. Under helgerna ska vi 
fördjupa kunskapen kring begravning, 
bröllop och barnvälkomnande. Alla ges 
tillfälle att lära sig formalia kring cere-
monierna, huvudsyftet är att genom-
föra en ceremoni.

Om du tänker anmäla dig (men inte 
betala omgående) är vi tacksamma om 
du snarast via mejl meddelar att du vill 
vara med. Definitiv kursanmälan sker 
genom inbetalning av avgiften 4 200 kr. 

Beloppet inbetalas till konto: clearing 
1212 konto 027 4614 (Urban Jansson 
Danske Bank). Ange ditt namn som 
avsändare.

Kursledare: 
Irene Rune /Ingarö 
Mobil: 0706 – 593 755 
irenerune@outlook.com 

Urban Jansson /Torslanda 
Mobil: 0703 – 176 221 
urban.jansson@humanisterna.se 

Annelie Berntsson Berg  
Mobil: 0705 – 941 390 
annelie.berntssonberg@gmail.com 

Kurslokal: Samlingslokalen i hem-
bygdsgården tillhörande Björlanda- 
Torslanda hembygdsförening.

Resor och logi: Alla står för sina kost-
nader och bokar resor/logi själva.

Officiantkurs
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Konfirmationsavslutning i Väst
Årets lokala konfirmation i Väst avslu-
tades högtidligt och humoristiskt i 
Gamlestadens Medborgarhus. Tvåhun-
dra anhöriga samlades för att fira de 
sexton konfirmanderna. Stämningen 
var både högtidlig och glättig, unga och 
gamla väntade med spänning på kon-
firmandernas intåg till överraskande 
musik. Annelie Berg från förbundssty-
relsen höll ceremonitalet till konfir-
manderna. Handledarna höll sedan sina 
tal till konfirmanderna varefter konfir-
manderna höll tal för handledarna. 

Därefter följde det program som kon-
firmanderna tränat på en tid, bland 
annat med scener från Lönneberga, 
vilka sedan korrigerades enligt Barn-
konventionens krav, Emil fick ett bättre 
liv. Konfirmanderna sjöng för publiken 
om det guld och de gröna skogar de nu 
förväntar sig. Varefter samtliga i lokalen 
sjöng allsång i en ABBA-låt. Utdelning 
av kursbevis samt avslutningstal, än-
dade det timslånga programmet, va-
refter det blev allmän fotografering och 
beskådande av alla redovisningar som 
prydde väggarna.

Lokal konfirmation i Väst började 
2017 och växer stadigt i popularitet. 
På kvällsträffar och en lägerhelg disku-
terar ungdomarna fritt på egna villkor 
olika kritiska teman, som byggstenar 
på vägen mot vuxenhet. Till konfakurs-
en våren 2023 finns redan intressean-
mälningar och bokningar gjorda. In-
tresserade kontaktar konfagoteborg@
humanisterna.se.
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Posttidning B Humanisterna
c/o Ulf Gustafsson
Älggräsvägen 17
146 50 Tullinge

Gå och rösta!
18 augusti Röstberättigade kan tidigast rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet.

18 augusti Budröstningen startar i Sverige.

24 augusti Förtidsröstningen i Sverige startar.

Valdagen 11 september Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00.


