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hi@humanisterna.se eller som brev till 
redaktören.

Skriv till HumanistInfo!
Skicka ditt manus till redaktionen, helst i 
elektronisk form som vanlig text. Vi kan 
tyvärr inte ansvara för insänt, ej beställt 
material. Skriv namn, adress och telefon 
på manus och bilder, och meddela 
samtidigt om insändaren ska förses med 
signatur i stället för ditt namn. Ange om 
det är något du vill ha i retur.
 HumanistInfo kan tyvärr inte betala 
honorar för publicerade texter och bilder. 
Du har större chans att få ditt bidrag 
publicerat om du skriver kortfattat. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att använda 
allt publicerat material på Humanisternas 
hemsida. Undantag kan endast göras på 
särskild begäran. Redaktionen prioriterar 
insändare som kan skapa intern debatt i 
Humanisterna, och behöver inte nödvän-
digtvis dela insändarskribentens åsikter. 
Insändare som redaktionen anser riktar 
sig till allmänheten vidarebefordras av oss 
till Humanisten, tidskrift för kultur- och 
livsåskådningsdebatt.

Välkommen med ditt inlägg!

Humanisternas årsmöte på  
Moderna Museet i Stockholm blev 
vårt mest välbesökta någonsin, 
med närmare 350 deltagare. Vi är 
snart 5000 medlemmar. Medlems-
antalet inte bara ökar, utan själva 
ökningen ökar i hastighet.

Det är förstås helt fantastiskt. Och 
det är er förtjänst, alla ni humanis-
ter som ute i landet argumenterar 
för den humanistiska livsåskåd-
ningen i era möten med vänner och 
bekanta, arbetskollegor eller med 
en och annan meningsmotstån-
dare.

Men det är inget självändamål att 
bli många medlem-
mar. Vi vill bli fler 
medlemmar därför 
att vi menar att vi har 
något att säga sam-
hället och våra makt-
havare och politiker.

Vi vill bli fler med-
lemmar för att bli en 
ännu starkare röst för 
förändring och för ett 
humanare samhälle. 
Vi tror att det är extra 
viktigt i en global och 
mångkulturell värld.

Vi humanister och 
de religiösa är i regel 
överens om en sak: Dom kan inte 
bevisa att Gud finns, och vi kan 
inte i strikt vetenskaplig mening 
bevisa att gud inte finns.

Just därför måste samhället ord-
nas så, att det är helt neutralt och 
helt oberoende av vem av oss som 
har rätt. Det är det samhälle huma-
nisterna arbetar för. 

Men många religiösa företrä-
dare både i Sverige och utomlands 
accep terar inte detta. 

De vill fortfarande att Guds lag 
ska gälla: För kvinnor som till  

syvende och sist skall underordna 
sig mannen i äktenskapet. Guds lag 
ska gälla för alla de med obotliga 
sjukdomar eller ryggmärgsskador 
som sätter sitt hopp till stamcells-
forskningen. Guds lag ska gälla för 
älskande par som vill ingå äkten-
skap och som råkar vara av samma 
kön. 

Gud lag ska gälla för tonårskvin-
nor i till exempel El Salvador som 
tvingas till mångåriga fängelse-
straff efter illegalt genomförda 
aborter, på grund av kristen ka-
tolsk vidskepelse.

Eller kvinnor som lider under 
sharia lagar i världens alla islamis-

tiskt styrda länder. 
Det enda samhälle 
som inte ger en 
enskild religion 
tolkningsföreträde 
är det humanistiska 
sekulära samhället.

Det är det enda 
samhälle som kan 
visa alla männis-
kor rimlig respekt, 
oavsett kultur eller 
livsåskådning. Det 
är det samhälle 
som bygger etiken 
på allmänmänskli-
ga villkor och vår 

gemensamt förvärvade kunskap 
istället för gudomlig inspiration 
eller religiösa skrifter.

Det är också det samhälle som 
visar respekt för mödosamt vun-
nen vetenskaplig kunskap. Jag mö-
ter ständigt alla dessa kreationister 
i olika debatter som kräver respekt 
för sin kreationistiska villfarelse. 
Att tro att människan skapades för 
sextusen år sedan är en felräkning 
av samma storleksordning som att 
påstå att det är åtta meter mellan 
New York och Los Angeles.

Från ordföranden:

Ny syn på att vara människa

”Vi humanister  

är inte bara  

gudsförnekare,  

vi formulerar  

faktiskt en ny syn 

på vad det  

innebär att vara 

människa.”

➜
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Humanisterna
Medlem av International Humanist and Ethical Union 
(IHEU) och European Humanist Federation (EHF)

Organisationsnr: 802009-5348
www.humanisterna.se
info@humanisterna.se

Förbundskansli
Humanisterna
Box 16241, 103 24 Stockholm
Tel. 08-508 622 90
PlusGiro: 66 36 59-1
kansli@humanisterna.se 

Lokalavdelningar 
och nätverk
Humanisterna Stockholm
Ordf.: Ingwar Åhman-Eklund
Tel. 073-915 16 43
ingwar.ahman-eklund@humanisterna.se

Humanisterna Väst
Ordförande: Gunnar Lundh
Tel. 070-813 82 30
gunnar.lundh@humanisterna.se

Humanisterna Skåne
Ordförande: Andreas Palmqvist
Tel. 0736-63 62 12
andreas.palmqvist@humanisterna. se

Humanisterna Uppsala
Ordförande: Anders Martinsson
Tel. 0709 - 13 63 23
anders.martinsson@humanisterna.se

Humanisterna Dalarna
Ordförande: Lars Broman
Tel. 023-101 77
lars.broman@humanisterna.se

Humanisterna Umeå
Kontakt: Jessica Uhlin
Tel. 090-720 5247
sunmoonstar67@passagen.se

Humanisterna Örebro
Ledare: Agneta Blom
Tel. 019-20 10 19
agneta.blom@humanisterna.se

Humanisterna Småland
Ledare: Stefan Andersson 
Tel. 0735-80 06 46
stefan.andersson@humanisterna.se

Humanisterna  
Östergötland
Kontakt: Markus Gothe 
Tel. 013-474 19 99
markus.gothe@humanisterna.se

Det är inte seriöst. Visst får man 
tro det om man vill, men begär inte 
respekt för det. Hur ska jag kunna 
lita på en människa i något annat 
sammanhang, som visar så lite  
respekt för vetenskapliga resultat?

Jag vill leva i ett samhälle som 
tar kunskap på allvar. Det är det 
sekulära samhället vi humanister 
vill ha.

Den svenska debatten om tro 
och vetande, religion och politik 
har intensifierats kraftigt under det 
gångna året. Vi humanister utmå-
las ofta som fundamentalistiska 
och dogmatiska, ibland beskrivs 
vi som fanatiska av våra menings-
motståndare. Hur kommer det sig? 
Varför är det så? 

Givetvis för att våra menings-
motståndare helst vill presentera 
en nidbild av humanisterna och 
tillskriva oss åsikter som vi inte har 
för att lättare kunna ta debatten.

Men jag tror också det beror på 
en annan sak: 

Religionen har mycket länge haft 
ett tolkningsföreträde i samhället. 
För första gången tvingas de religi-
ösa att förhålla sig till ett alternativ: 

Vi humanister är inte bara guds-
förnekare, vi formulerar faktiskt en 
ny syn på vad det innebär att vara 
människa. Detta skrämmer de reli-
giösa organisationerna, därför star-
tas religiösa utbildningskampanjer 
och kristna tankesmedjor bildas på 
löpande band. Och en nidbild ut-
målas av Humanister i den kristna 
pressen.

Humanismen vinner mark, och 
det är skrämmande, för vi huma-
nister står inte på Guds sida, utan 
på människans sida. Det inger 
hopp om framtiden.

■ Christer Sturmark, 
förbundsordförande

Med ovanstående rubrik avslu-
tade jag förra numrets spalt  
”Redaktören har ordet” och så 
börjar jag densamma nu.

Vi har fått in kommentarer och 
insändare, vilket vi tackar för.

Nog har det hänt och händer 
saker i vårt samhälle som enga-
gerar oss humanister. Saker som 
är värda att uppmärksamma och 
kommentera. 

Därför, kära humanistvänner, 
räknar vi med ytterligare många 
inlägg från er alla.

En viktig uppgift för Humanist-
Info (HI) är att vara en länk mel-
lan vår styrelse, där jag själv har 
förmånen att ingå, och alla er 
medlemmar.

Låt oss få veta hur ni tycker att 
HI fungerar som denna länk, ros 
och ris välkomnas direkt till  
hi@humanisterna.se.

Vår ambition är därför att nå-
gon av våra styrelsemedlemmar 
bidrar med ”egna” tankar och syn-
punkter i HI. 

Denna utgåva innehåller, av na-
turliga skäl, mycket information 
om vårt välbesökta årsmöte. Att 
över trehundra medlemmar deltog 
är ett bra tecken på hur aktiva och 
engagerade vi är.

Detta år, den 5 April, var det 
hundra år sedan Ingemar Hede-
nius föddes. Detta har uppmärk-
sammats av våra vänner i Huma-
nisterna Uppsala och vi ämnar 
återkomma i nästa HI med ytterli-
gare inslag om Ingemar Hedenius 
– denne gigant som kom att be-
tyda så mycket för den teologiska 
debatten i Sverige.

Ha det bra alla, och, som sagt, 
skriv till oss!

■ Sune Kronlid, 
redaktör HumanistInfo

Redaktören har ordet:

Skriv till oss
➜
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Sedan en tid har vi förmånen att 
kunna avlöna en redaktör för 
tidskriften Humanisten – tills vi-
dare dock på deltid. Sara Larsson 
har fått uppdraget och vi passar 
på att höra med henne vad jobbet 
innebär och vem hon är. 

– Till att börja med arbetade jag 
ideellt med språkgranskning för 
Humanisten, berättar Sara. Efter 
ett tag fick jag jobbet som redak-
tionssekreterare. 

Numera kan hon titulera sig re-
daktör och i arbetsuppgifterna in-
går att göra artikelurval – det sker 
i dialog med chefredaktör Christer 
Sturmark – så att tidskriften får ett 
välbalanserat innehåll. Vidare ar-
betar hon med allt från redigering, 
vilket är tyngdpunkten i jobbet, 
till skribentkontakter och annons-
försäljning. Vid behov agerar hon 
också tolk och översättare.

– Detta är en rolig del av job-
bet, säger hon och visar sidan tre 
i senaste numret av Humanisten. 
Här skriver jag korta sammanfatt-
ningar av artiklarna som ska locka 
läsarna till fördjupning.

Påläst feminist 
För drygt ett år sedan blev Sara 
medlem i Humanisterna, som 
hon betraktar som en männis-
korättsorganisation. Hon ser sig 
som feminist och menar att en 
av våra viktigaste uppgifter är att 
motarbeta kvinnoförtryck i globalt 
perspektiv. Vi som träffat Sara i 
olika sammanhang känner henne 
som en mycket påläst och vältalig 
person, intresserad av dialog och 
att föra debatten framåt. Hon kan 
verka allvarlig i stundens hetta 
men bakom finns en person som 
har lätt för att skratta och le. 

Bakom det pålästa intrycket lig-
ger en mängd akademiska poäng i 
framför allt språkvetenskap. Hon 
har studerat huvudämnet svenska 
ur både praktiska och teoretiska 
perspektiv och fördjupat sig inom 
textframställning och analys av 
texters ideologiska budskap. En 
fil kand-examen har hon plockat 
ut och var halvvägs in i en magis-
terutbildning när hon fick erbju-
dandet från Humanisten. Hon har 
även arbetat som språkkonsult. 

– Under en tid studerade jag 
också religionsvetenskap, säger 
Sara. Det skärpte verkligen mitt in-
tresse för livsåskådningsfrågorna. 

Vill att Humanisten ska  
citeras 
Saras vision med Humanisten är 
att den ska fortsätta utvecklas till 
en kvalitetspräglad tidskrift för 
kultur– och idédebatt i klass med 
etablerade magasin som Axess, 
Arena, Ordfront och Neo. Hon gör 
regelbundet ”nedslag” i dessa, både 
för att få en bild av vad som skrivs 
om aktuella frågor och för att se 
vilka perspektiv som saknas. Hon 
vill ge utrymme för våra menings-
motståndare att komma till tals i 
Humanisten.

– Vi ska kunna vara offensiva 
och kontakta dem, säger hon om 

Ny redaktör för Humanisten:

Sara Larsson – Humanistens nya redaktör

 Född 1976 i Stockholm
 UtbiLdning Fil. kand. med huvudämnet svenska, inriktning textanalys
 intressen Litteratur – lyrik, film, konst, musik
 människa hon ser Upp tiLL Simone de Beauvoir, filosof och samhällskritiker
 aktUeLL som Redaktör för Humanisten
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meningsmotståndarna. Jag hoppas 
också att vi i framtiden får möj-
lighet att arvodera skribenter. Det 
kan bidra till att höja kvalitén på 
tidskriften.

Att det publicerade materialet 
håller hög och jämn nivå är myck-
et viktigt, anser hon. Hon ser ock-
så som ett mål att Humanisten ska 
citeras av opinionsbildare i andra 
medier.  

– Humanistinfo spelar rollen 
som medlemstidning, säger hon. 
Här ska vi föra förbundsintern dis-
kussion om Humanisternas profil, 
allmänna ställningstaganden och 
strategier.

Litterärt intresserad
Sara läser en hel del facklitteratur 
inom livsåskådning och språkve-
tenskap. (Detta kan tyckas vara en 
perfekt kombination för Huma-
nistens redaktör.) Vidare läser hon 
mycket skönlitteratur.

– Lyrik är en underskattad 
konstform, säger hon och berättar 
om några författare jag aldrig hört 
talas om. 

För att hålla språkkunskaperna 

vid liv väljer hon gärna littera-
tur på franska eller italienska. 
Dagspress och samhällsmagasin 
är andra källor till kunskap för 
henne.

– Här kan man också hitta bra 
artiklar av meningsmotståndare, 
säger hon.

Fritid och arbete flyter ihop
På frågan om hon kan beskriva sig 
själv skrattar Sara och svarar att 
jag nog borde fråga omgivningen. 
Men hon funderar en stund.

– Jag är social och nyfiken på 
andra människor, säger hon se-
dan. Och jag är diskussionslysten 
och analytiskt lagd. 

Hon förklarar vidare att hon 
inte har någon egentlig fritidssys-
selsättning.

– Jag arbetar med sånt som 
verkligen engagerar mig, säger 
hon. Det finns ingen knivskarp 
gräns mellan fritid och arbete.

Vad hon håller på med om fem 
år vet hon inte.

– Att arbeta med texter och 
samtidigt få bidra till idédebatten 
är fantastiskt roligt, säger hon. 

Men om jag inte hade den möj-
ligheten skulle jag nog fortsätta 
studierna.

Under tiden vi träffats för inter-
vjun pågår ett styrelsemöte i köket 
på Humanisternas kansli. Sara 
låter därför lamporna vara tända 
när vi går ut. Tillsammans pro-
menerar vi över Karlaplan mot T-
banan. I trappan ned till stationen 
kommer Sara på att hon måste gå 
och handla middag. Kylskåpet är 
tomt. Vi säger hejdå i trappan och 
ger varandra en kram.

■ Urban Jansson

Humanisten
Humanisten är 
Sveriges enda 
idé- och kultur-
tidskrift som 
företräder den 
sekulära huma-
nisten. Förutom 
intervjuer med 
intressanta personer innehåller 
tidningen artiklar om livsåskåd-
ning, aktuell forskning och debatt.

➜

Unga Humanister är Sveriges just 
nu enda ungdomsorganisation 
för icke-religiösa ungdomar som 
kämpar för de humanistiska idea-
len förnuft, omtanke och sekula-
rism. Eftersom det finns ett stort 
sug bland många filosofi- och 
vetenskapsintresserade ungdomar 
att engagera sig i dessa frågor väx-
er vår organisation snabbt. Idag 
är vi över 150 medlemmar med 
lokal föreningen UngHum Små-
land som vårt senaste tillskott.

Redan har vi fått flera tillfällen 
att delta i samhällsdebatten. Ord-

förande Knut Stahle medverkade 
16:e april i Kvällspasset i P1 och 
presenterade organisationen. På 
inbjudan av integrationsminister 
Nyamko Sabuni deltog Unga Hu-
manister den 24:e april i ett run-
dabordssamtal om integration och 
gemensam värdegrund. Repre-
sentanter för UngHum var Louise 
Wahlman och Tobias Malm. I 
diskussion med bland annat LUF 
och CUF har de presenterat den 
humanistiska värdegrunden. 

På vårt årsmöte den 24:e maj 
kommer vi att grunda organi-

sationens stomme. Vi kommer 
att besluta om principprogram, 
vision och verksamhetsplan. 
Därefter kan våra aktiviteter dra 
igång på allvar. Redan i sommar 
planerar vi att medverka på både 
Pride och Almedalsveckan, men 
även att skapa egna kampanjer 
och debatter.

Om du vill veta mer om organi-
sationen eller bli medlem, besök 
vår blogg: 
http://unghum.blogspot.com/

■ Knut Stahle, ordförande
■ Felicia Gilljam, styrelseledamot

UngHum:

Den unga humanismen växer
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I samband med årsmötet  
genom-fördes ett panelsamtal, 
som Christer Sturmark höll i.  
Ämnet var humanism, religion 
och politik. Christer började  
med att presentera deltagarna.

Längst till höger har vi den san-
ningssägande journalisten Åke 
Ortmark. Därefter kommer upp-
lysningsaktivisten Sven Hagströ-
mer, författaren, kompositören 

och artisten Eva Dahlgren, text-
författaren, humanistaktivisten 
Björn Ulvaeus och sist integra-
tionsministern och jag tar mig 
friheten att idag säga humanistmi-
nistern Nyamko Sabuni.

Christer gav frågorna till delta-
garna utan någon särskild ord-
ning. Han började med att vända 
sig till Åke Ortmark och frågade 
bland annat hur Åke kunde offra 
sin opartiskhet nu när han öppet 
gått ut och deklarerat sin stånd-
punkt om ateism.

– Det har jag gjort under de se-
naste 20 åren. Men jag kan fortfa-
rande vara opartisk i den politiska 
debatten. För mig är det viktigt 
att ha den professionella distansen 
till dem som jag intervjuar. Det 

Från årsmötet:

Uppskattat panelsamtal
kan bli svårt med ärkebiskopen, 
skämtade han.

Eva Dahlgren fick frågan vad 
som symboliserar ängeln i låten 
”Ängeln i rummet”

– Det symboliserar det goda i 
mig. Man skall få tolka det som 
man vill och språket är fullt av 
religiösa symboler. Det är svårt att 
skriva utan att använda sig av dem.

Hon fortsatte att beskriva vad 
andlighet är för något.

– Under timmarna när jag skri-
ver är det som en meditation och 
en slags närhet. Det krävs ett mod 
att se på sin själ. Många tror att jag 
är religiös, just för att jag skriver 
om andlighet.

Mentor i Tensta
Sven Hagströmer stod i tur för 
nästa fråga om varför han vurmar 
för upplysningen.

– Jag är en lekmannaidé- och ve-
tenskapshistoriker, förklarade han. 
Voltaire har alltid varit en av mina 
stora idoler – han var i ständig 
kamp med kyrkan. Elfte septem-
ber var min ögonöppnare för 
Humanisterna. Det var då Bush 
sa han skulle börja ett korståg mot 
terrorismen.

Sven förklarade också att han 
såg på Martin Luther med andra 
ögon än vad många andra gör tack 
vare att han satt sig in i hur det såg 
ut på den tiden då Luther verkade.

– Han var en hjälte med tanke 
på den tid han levde i.

Vidare berättade Sven att han 
är mentor för ett antal elever i ett 
gymnasium i Tensta. De har star-
tat en egen arbetsförmedling där 
målet är att minska arbetslösheten 
i just Tensta.

Christer vänder sig till Nyamko 
Sabui och frågar vilken livsåskåd-
ningsmiljö hon kommer ifrån.

– Den är både religiös och se-
kulär. Min far tillhörde det goda 
kommunistpolitiska och min mors 
föräldrar var mycket religiösa. 
Mina föräldrar överlät åt mig själv 
att hitta mina egna vägar. Jag har 
stor respekt för dem som praktise-
rar religion, men jag kan samtidigt 
se att mycket av det inte leder till 
något gott.

Nyamko berättade också om att 
det håller på att startas en inter-
kulturell dialog, som initierats av 
Europarådet. 

– Jag tror att man i Frankrike 
och Storbritannien kommer att 
fokusera debatten mellan kristna 
och muslimer. Det intressanta är 
att diskutera kring det sekulära 
kontra det religiösa. Vi startar nu 
ett svenskt projekt. Vi behöver en 
inre dialog som mångkulturellt 
samhälle. Vad är det som håller 
oss samman här och nu? År 2010 
skall vi landa i ett samhälle som vi 
alla vill leva i.

Inbjudan till Unghum
Nyamko förklarar att projektet 
skall samarbeta med bland annat 
folkhögskolor och att man vill nå 
unga i skolorna. Man har tagit 

Några ur panelen förbereder sig.
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fram ett råd med ”tänkande män-
niskor”.

Nyamko passade på att bjuda in 
Unghum till en dialog och deras 
ordförande Knut Stahle tackade ja 
till inbjudan.

– Varför engagerade du dig i 
Humanisterna, var frågan som 
Björn Ulvaeus fick av Christer.

– Uppvaknandet skedde via 
Nine-Eleven (han syftade på elfte 
september). Jag vill att Humanis-
terna skall vara vaktstyrkan som 
alltid larmar när religionen vill 
in på det politiska fältet. Dagens 
ungdomar är inte medvetna om 
den hårda väg vi har gått för att 
komma till det sekulära samhälle 
vi har idag.

– Eva. Hur gick det till då du 
insåg att du var ateist, frågade 
Christer.

– Jag är uppvuxen i ett ”gar-
deringsreligiöst” hem. Vi gick 
i jul ottan och liknande. Som 
låtskrivare måste jag tänka igenom 
vad livet är varje dag. Jag har flera 
gånger försökt att bli religiös, men 
det har inte fungerat. Kanske för 
att jag är kvinna och måste under-
ordna mig.

Hon berättade om hur hon blivit 
kontaktad av svenska kyrkan för 
att skriva musik för dem. Eva fick 
då frågan om hon trodde på gud. 
Eftersom hon inte hade något 
färdigt svar så fick hon tre veckor 
på sig att fundera.

– Jag promenerade många mil 
under den här perioden, fortsätter 
hon. Jag bad till Gud att han skulle 
visa sig, men det var helt tyst.

Åke fick frågan om Sverige är 
sekulariserat idag.

Hans replik att det finns två svar 
på den frågan – ett ja och ett nej, 
lockade till skratt.

– Det beror på valet av perspek-
tiv, förklarar han. I Sverige fram-
träder sällan våra politiker med 
att avsluta ett tal med att välsigna 

åhörarna. På det planet är vi seku-
lariserade.

– Men när det gäller äldrevården 
och döden styrs vi av religiösa 
makter och rörelser. Represen-
tanten för KD påverkar mycket 
av frågorna kring medicinsk etik, 
som exempelvis dödshjälp och 
abort. Tittar jag på dessa områden 
är vi långt ifrån sekulariserade.

Nyamko får samma fråga som 
Åke.

– Det finns människor i riks-
dagen som påverkas av religionen 
och som till viss del också påver-
kar politiken, svarar hon. Men vi 
pratar väldigt sällan om detta i 
Sverige.

Ateist eller agnostiker
Christer växlar nu ämne och 
frågar Sven vad han känner inför 

att kreationismen växer i USA och 
även inom Europa.

– Jag läste en artikel i Wall 
Street Journal. Där framgår att 
det finns ett samband mellan 
utbildningsnivå och kreationism. 
USA:s befolkning har blivit mer 
outbildad på senare år – det finns 
tusentals barn som inte går i sko-
lan utan utbildas i hemmet. Ofta 
är detta i religiösa hem. Man jäm-
förde utvecklingen av kreationism 

i Finland och såg att där hade det 
skett den motsatta utvecklingen.

– Jag är agnostiker och inte 
ateist, fortsatte han. Därefter  
vände han sig till Eva. Du är 
avundsjuk på dem som är troende 
och jag är avundsjuk på ateisterna. 

Åke bad om ordet och gjorde 
följande inlägg.

– Det är en hårfin skillnad 
mellan ateist och agnostiker. Den 
viktiga skiljelinjen går mellan de 
troende och de icketroende. Var-
ken ateisterna eller agnostikerna 
är troende.

Björn fick frågan om han kallar 
sig ateist eller agnostiker.

– Jag är ateist i förhållande till 
medelhavsreligionerna, svarar 
han. Men i förhållande till Big 
Bang är jag agnostiker.

Christer beskriver att det finns 

en textrad i Mamma Mia som 
handlar om att vi inte behöver 
religioner.

– Ingen har reagerat, skrattar 
Björn. Ingen har sagt någonting.

Panelsamtalet avslutades med att 
Christer tackade de medverkande 
och de fick var sin present, en 
designad anteckningsbok som var 
”fair trade”-producerad från vår 
humanistshop.

■ Urban Jansson

Panelen avvaktar sitt framträdande.
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Så här många medlemmar har 
aldrig förr varit på ett årsmöte i 
Humanisterna. Moderna muse-
ets Auditorium tar 300 personer 
och det var överfullt. Det som 
främst lockade många var säkert 
det panelsamtal, där flera namn-
kunniga personer deltog.

Förbundets ordförande Christer 
Sturmark inledde mötet med att 
stolt berätta att vi nu närmar oss 
5.000 medlemmar – och öknings-
takten ökar. Även om det inte är 
ett självändamål att bli många 
medlemmar är det viktigt att 
förbundet växer så vi kan bli en 

Från årsmötet:

Välbesökt årsmöte 

för verksam-
hetsberättelsen. 
Han tog åter upp 
medlemstillväx-
ten och berättade 
att medlemsan-
talet ökade med 
ca 150 under 
mars månad. 
Christer berät-
tade vidare att 
tidskriften Hu-

manisten nu har 
3.250 prenume-
ranter och antalet 
icke-medlemmar 
som prenumererar 
har ökat.

Bästa resultatet 
någonsin
Ekonomiansvarig 
för 2007, Claes 
Månson, informe-
rade om att förra 
året uppvisade det 

bästa resultatet hittills under för-
bundets livstid. Vi har naturligt-
vis gynnats av att vi fått många 
nya medlemmar, men också att vi 
för första gången har fått bevil-
jat ett statligt bidrag på 400.000 
kronor till att starta en ungdoms-
organisation. Överskottet blev 
769.000 kronor och vi har nu ett 
för stabiliteten viktigt eget kapital 
på 941.000 kronor. Sedan 2006 
drivs tidskriften som eget bolag 

Salen var fullsatt och det tog tid att fylla bänkarna.

Anders Ekman sekreterare, Ellis Wohlner bisittare och Agneta 
Blom, som ledde mötet.

Försäljning i  
Humanistshopen.
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starkare röst i samhället. Inled-
ningsanförande fick kortas ned 
något eftersom mötet blev för-
dröjt, beroende på att så många 
medlemmar skulle hinna regist-
rera sig. Christer höll sedan själv i 
panelsamtalet (se separat artikel.)

Själva årsmötesförhandlingarna 
kom därefter igång som planerat. 
Den som fick uppdraget att hålla  i 
klubban var Agneta Blom, som till 
sin hjälp även hade Ellis Wohlner 
och Anders Ekman, vilken skötte 
protokollskrivandet. 

Efter de vanliga procedurfrå-
gorna fick vi än en gång lyssna 
till  Christer när han redogjorde 
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för att kunna göra momsavdrag.
Förbundets revisor Jan Wallin 

presenterade revisionsberättelsen 
där också styrelsen rekommende-
rades ansvarsfrihet. Han betonade 
att revisionen inte omfattade 
Humanisten, utan detta arbete 
utförs av en auktoriserad revisor. 
Årsmötet beviljade så styrelsen 
ansvarsfrihet.

Valberedningen företräddes av 
Börje Ekstig. De hade föreslagit 
att styrelsen skall bestå av 10 or-
dinarie ledamöter och 3 supplean-
ter. Deras förslag godkändes och 
alla funktionärer återfinns på en 
sammanställning, samt intervjuer 
med de nya ordinarie styrelse-
medlemmarna på annan plats i 
tidningen.

Styrelsen föreslog en höjning av 
medlemsavgifterna, vilket god-
kändes utan några frågor. Med-
lemsavgiften för icke studerande 
höjdes från 250 till 300 kronor 
och familjeavgift från 50 till 80 
kronor. Avgiften för studerande 
ligger kvar på 150 kronor.

Insamlingsprojekt
Årsmötesförhandlingarna gjorde 
före lunch uppehåll för några 
andra programpunkter. Först pre-
senterades ett insamlingsprojekt 
som Humanisterna Väst startat. 

Detta är initierat 
av Sven-Olov An-
dersson, som också 
inledde med några 
ord om hur han själv 
varit i Marocko och 
besökt ett daghem 
och kvinnohem 
vid namn Oum 
El Banine. Jennie 
Silis, som arbetat på 
barnhemmet, redo-
gjorde för förhål-
landena som kvinnor 

har i Marocko om de blir med 
barn utanför äktenskapet. De 
förskjuts mer eller mindre från 
sina familjer och hemmet blir då 
en räddning för många kvinnor. 
Sven-Olov och Jennie hade också 
en monter de presenterade i paus-
erna. Under årsmötet gjordes en 

insamling som resulterade i 6.400 
kronor som oavkortat kommer att 
gå till Oum El Banine. 

Staffan Gunnarson, som själv 
arbetat mycket i Norge tillsam-
mans med den norska syster-
organisationen introducerade 
Roar Johnsen, som fick tillfället 
att berätta lite om Human-Etisk 
Forbund. De har nu cirka 73.000 
medlemmar och numera är Åse 
Kleveland ordförande. Roar ut-
tryckte att han var ”kjempeglad” 
för utvecklingen han nu ser i Sve-
rige. Han berättade också om sitt 
engagemang i de internationella 
organisationerna både globalt och 
i Europa. Han efterfrågade fler 
svenskar till kongressen i Wash-
ington i juni, samtidigt som han 
hälsade oss välkomna tillNorge år 
2011, då nästa världskongress går 
av stapeln.

Körsång
Innan lunchen serverades var det 
dags för den nybildade Huma-
nistkören från Stockholm att göra 
sitt första framträdande. Pelle 
Palm inledde med att berätta att 
man möts varje torsdagskväll för 
att träna och att det är med stor 
glädje körmedlemmarna träffas 
och sjunger tillsammans. Vi som 
lyssnade tyckte det lät väldigt bra. 

Pelle Palm introducerar kören där han själv ingår.

Humanistkören från Stockholms- 
avdelningen underhöll före lunch.

Medlemmar ur kören lyssnar på en 
inspelning från sitt eget framträdande.
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I pausen träffade undertecknad 
några av medlemmarna som 
lyssnade på en inspelning från 
deras framträdande. Det visade 
sig att de lyssnade på applåderna 
och njöt!

Lunchen intogs i korridorerna 
och det minglades och pratades 
en hel del. Nya kontakter knöts 
och gamla vänner återsågs.

Efter att alla var mätta och 

son beskrev hur gruppen arbetat 
fram förslaget. Det blev en hel del 
frågor och yrkanden i samband 
med denna punkt. Framför allt 
var det diskussion kring ämnet 
könsstympning. Med vissa juste-
ringar i texten godkändes idépro-
grammet och styrelsen fick några 
punkter att ta med sig tillbaka. 
Eftersom många av yrkandena 
gick till omröstning fick juste-
ringsmännen Margareta Wiberg, 
Roland och Gunnar Lundh hoppa 
upp och ned många gånger.

Förslaget om nya stadgar vål-
lade inte lika mycket debatt. 
Morgan Johansson inledde med 
att beskriva något av bakgrunden 
till förslaget. Förbundet har blivit 
relativt stort och därför vore det 
bra att byta ut årsmötet mot en 
kongress där varje lokalavdelning 
har lika stor möjlighet att påverka 
i motsats till som det är idag, då 
stockholmarna har större möjlig-
het än övriga i landet att delta då 

Mingel i korridoren där folk träffas från hela landet.

Rösträknarna Margareta Wiberg Roland 
och Gunnar Lundh.

Roar Johnsen från Norge var 
”kjempeglad” för utvecklingen i Sverige.

Gunnar Ståldal tackades av alla  
deltagarna med en varm applåd.

belåtna samlades mötet för 
fortsatta överläggningar. Först 
ut var beslut om att ordföranden 
skulle få ett arvode på 10.000 kro-
nor per månad. I samband med 
detta informerades att Christer 
Sturmark redan har ett arvode 
på 7.000 kronor per månad som 
chef redaktör för Humanisten.

Nytt idéprogram och  
nya stadgar
Idéprogrammet utgjorde en 
viktig punkt på agendan, som 
inleddes med att Staffan Gunnar-
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årsmötet är förlagt till huvudsta-
den. Tanken är att förbundet skall 
bekosta resan för kongressdele-
gaterna och att kongressens plats 
kan variera från år till år. Delega-
terna utses av respektive lokalav-
delning och i dagsläget blir det en 
delegat för en avdelning med upp 
till 100 medlemmar. För varje 
hundratal därutöver får man 
ytterligare en delegat. Förslaget 
innebär en decentralisering och 
lokalavdelningarna blir viktigare 
i framtiden.

Sammanlagt 23 motioner 
behandlades under jämförelsevis 
kort tid och alla beslut var i linje 
med styrelsens förslag.

Kansliet skall klara stor 
medlemstillväxt
Christer Sturmark presenterade 
verksamhetsplanen, som sträcker 
sig fram till nästa årsmöte 2009 
och han poängterade att vi som 
förbund sätter agendan för dis-
kussionen om politik och reli-
gion. Vi vill befästa vår position 
som remissinstans. Opinions-
bildning är fortsatt centralt för 
den framtida utvecklingen. Han 
berättade också om att vårt kansli 
nu är dimensionerat för att klara 
en expansion upp till 20.000 
medlemmar och att det är viktigt 
att kansliet har en god samverkan 
med lokalavdelningarna. 

Levi Fragell från Norge berättade om en 
hjälpinsats för tempelprostituerade.

Delar av styrelsen valdes om 
och 4 nya medlemmar valdes 
in. Läs mer om dem på nästa 
sida. 

Styrelse
Ordförande

Christer Sturmark, omval
Ekonomiansvarig

Lars Bern, omval
Ordinarie ledamöter

Olle Häggström, omval
Ia Modin, omval
Dilsa Demirbag Sten, omval
Hans Iwan Bratt, nyval
Noomi Liljefors, nyval
Åke Ortmark, nyval
Sara Mohammad, nyval

Suppleanter

Sune Kronlid, omval, tidigare  
    ordinarie
Ellis Wohlner, nyval
Felicia Gilljam, omval
Revisorer

Jan Wallin
Simen Haugen
Revisorsuppleanter

Ann-Sofie Halling 
Bengt Lindgren
Valberedning

Patrik Lindenfors (samman-
     kallande)
Knut Stahle
Brittlis Jarl
Anders Martinsson 
Gun Ulriksson

Den sista punkten som behand-
lades på stämman var budgeten. 
Lars Bern, ny ekonomiansvarig, 
presenterade en budget som inne-
bär att vi räknar med att upprätt-
hålla en mycket god ekonomi även 
för nästkommande verksamhetsår.

Det var många omröstningar och ibland fick rösträknarna jobbigt.

Mötet avslutades en dryg 
halvtimme före utsatt tid och de 
närvarande tackade Agneta Blom, 
som på ett förtjänstfullt sätt hållit 
i klubban.

■ Urban Jansson

Från årsmötet:

Förtroendendevalda fram till 
kongressen våren 2009

FO
TO

: U
R

B
A

N
 JA

N
S

S
O

N

FO
TO

: U
R

B
A

N
 JA

N
S

S
O

N

➜



HumanistInfo · nr 2, 2008

12

Noomi Liljefors
När hon presenterade sig på  
mötet sa Noomi:
– Jag äger. Jag äger min tid.
Med detta menade Noomi att hon 
sedan hon slutade arbeta som do-
kumentärfilmare på SVT numera 
kan ägna sig åt det hon vill. Sedan 
en tid tillbaka har hon varit aktiv 
inom politiken inom Salems kom-
mun (s). Hon är nämndeman och 
har även kvar lite jobb som coach 
på SVT. Produktioner vi kanske 
sett på TV, som hon ligger bakom 

är ”Bröder i brott”, ”Livet efter 
brotten”, ”Leva med längtan”. Den 
sistnämnda handlade om kvin-
norna på Hinseberg och handlade 
mycket om barnens situation.

Hur skall hon utnyttja situatio-
nen att hon är med i Humanister-
nas styrelse?

– Jag vill göra Humanisternas 
budskap känt bland en bredare 
allmänhet, förklarar hon. Få bort 
lite av den akademiska touchen. 
Egentligen är det inte så svårt.

Ceremoniverksamheten är viktig 
för henne.

– Jag håller på att utbilda mig 
till officiant, berättar hon. Jag vill 
kunna vara med i livsavgörande 
skeden i människors liv. Vi måste 
visa att man inte måste begrava sig 
i kyrkan trots att man knapp satt 
sin fot där under levande livet, det 
är förnedrande.

Förutom att hon har två egna 
barn, två bonusbarn och sex 
barnbarn är Noomi intresserad av 
jakthundar.

Nya ordinarie styrelseledamöter
Efter att varit hembjuden till Carl-
Johan Kleberg blev han invald i 
Humanisternas styrelse och har 
även varit vice ordförande. Då han 
kom med var det dags att sanera 
ekonomin, som Hans Iwan till stor 
del svarade för.

– Utbildning av humanistiska 
ledare är en sak jag engagerar 
mig i, berättar han. Jag kommer 
att vara med i både utveckling av 
kurser och att agera som lärare.

Hans Iwan har bland annat ar-
betat som VD för en branschorga-
nisation för IT-företagen i Sverige, 
varit organisationskonsult och 
ingår idag i ledningen för Mira 
Network, som säljer IT-system till 
universiteten.

– Jag läser en hel del om neu-
rologi, berättar han. Vill förstå 
vad som är medvetande – hur 
uppfattar djur och människor det 
vi kallar medvetande. Jag är även 
intresserad av historia och speci-
ellt renässansen. 

Det var vid ett tillfälle som Hans 
Iwan höll ett föredrag om kato-
licismen som han första gången 
träffade Christer Sturmark. Även 
om de jobbat inom IT-branschen 
tidigare hade de aldrig träffats 
tidigare. Tycke uppstod och Hans 
Iwan medverkade till stor del att vi 
fick in Christer i vårt förbund.

– Jag är mycket intresserad av 
varför människor blir religiösa, 
avslutar Hans Iwan.

Hans Iwan Bratt,  
vice ordförande
Kontakten med Humanisterna 
fick Hans Iwan då han hade star-
tat en snarlik organisation kallad 
Liberala Humanister. 

Åke Ortmark
Åke Ortmark behöver egentligen 
ingen presentation eftersom han 
är en av våra mest kända journa-
lister i landet. 
Han är en av ”De tre O-na”, ett 
begrepp som myntades för många 
år sedan. För en tid sedan var han 
dessutom intervjuad och på fram-
sidan i tidningen Humanisten, så 
våra medlemmar känner nog att 
han tillhör vår skara.

När Åke presenterades inför 
panelsamtalet kallade Christer 
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Jubileum:

Ingemar  
Hedenius
Med anledning 
av 100-årsdag-
en av Ingemar 
Hedenius 
födelse anord-
nade Human-
isterna Uppsala 
i samverkan 
med Filosofis-
ka Institutio-
nen vid Upp-
sala unversitet 
ett symposium 
den 5 april 
2008. 

Symposiet, som besöktes av ett 
hundratal personer, omfattade 
fyra föreläs ningar:
Thure Stenström:  
Ingemar Hedenius – hans estetiska 
och litterära intressen
Anders Jeffner:  
Ingemar Hedenius och religionen
Bo Petersson:  
Ingemar Hedenius moralfilosofi
Åke Frändberg:  
Ingemar Hedenius och rätten

Föreläsningarna gav ingående 
inblickar i Ingemar Hedenius 
insatser inom olika områden av 
filosofin. Under mitten av det 
förra århundrade blev han för 
allmänheten känd som en fram-
trädande kulturdebattör. Särskilt 
uppmärksammad var han fram-
gångsrika kritik av religion och 
kyrka. 

Efter föreläsningarna följde en 
enkel ceremoni vid Hedenius grav.

Humanisterna Uppsala anord-
nade tillsammans med Uppsala 
Stadsbiblioteket en veckolång 
utställning av Hedenius böcker på 
biblioteket.

■ Börje Ekstig

Sturmark honom den sanningssä-
gande journalisten, medan Björn 
Ulvaeus fick kallas humanistakti-
vist. Jag frågar om Åkes engage-
mang inom styrelsen.

– Jag vill klarlägga i vilken om-
fattning Sverige är ett ickesekulärt 
samhälle, förklarar Åke. Äldre-
vård, dödshjälp, smärtlindring, 
stamcellsforskning, könsneutrala 
äktenskap är exempel på frågor 
där de religiösa krafterna har ett 

stort inflytande på politiska beslut.
Åke tar upp ett helt nytt ämne 

han kanske kommer att ta upp på 
agendan.

– Det är viktigt att vi börjar dis-
kutera vår inställning till nöjesjakt 
och nöjesfiske, som inte i första 
hand syftar till försörjning. 

Om ett år kanske Christer kallar 
även Åke för humanistaktivist. 
Dessutom får Jan Guillou och Leif 
G W Persson se upp!

Abba Razaii var en kille i 20-års-
åldern som blev hedersmördad i 
Högsby. Abbas bröder skall hjälpa 
unga pojkar som på olika sätt ut-
sätts för hedersrelaterat förtryck.
Jag frågar om hon hinner med 
några fritidsintressen.

– Jag gillar att bowla och gå på 
bio med barnen, säger hon. Dess-
utom tycker jag om att laga mat. 

– Men jag brukar säga att kvin-
nor inte skall stå och laga mat, 
avslutar hon med ett skratt.

■ Urban Jansson

Sara Mohammad
I det senaste numret i Humanis-
ten var Sara frontfigur och pre-
senterades som en svensk hjälte. 
Vi kunde läsa om hennes hemska 
upplevelser i hemlandet Irak där 
hon var nära att bli dödad av sin 
egen bror.

– Jag vill kämpa mot hedersre-
laterat våld och för jämställdhet, 
förklarar Sara. Jag vill försöka 
analysera mekanismerna bakom 
kyskhetskulturen och traditio-
nerna som leder till det hedersre-
laterade våldet. Även motverka re-
ligionernas förtryck mot kvinnor. 
Själv har jag levt under förtryck, 
så jag vet hur det känns.
Hon berättar också att hon har en 
kunskap hon kan bidra med som 
innebär att hon känner kyskhets-
kulturen och islams politiska 
förtryck i både Mellanöstern och i 
Västvärlden. Sara är också engage-
rad i organisationen Glöm Aldrig 
Pela och Fadime, som hon leder. 

– Jag arbetar både som apoteks-
tekniker och som projektledare för 
projektet Abbas bröder, säger Sara. 
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Hjälp oss att utveckla Humanisterna!
Du får gärna ge en penninggåva – stor som liten är välkommen! 
På så sätt bidrar du till att utveckla Humanisternas verksamhet.

Sätt in gåvan på Humanisternas plusgiro 66 36 59 – 1.

FOTO: ANdeRS MARTINSSON



HumanistInfo · nr 2, 2008

14

6 390 kronor  

Stort tack!
Under Humanisternas årsmöte 
i Stockholm höll Humanisterna 
Väst och Oum El Banine en bild-
utställning. Årsmötesbesökarna 
visade stort intresse för utställ-
ningen. Där sågs bland andra 
även integrationsminister  
Nyamko Sabuni med pressfölje. 

I utställningen fanns informa-
tion om Oum El Banines hjälp-
verksamhet och om hur det ma-
rockanska samhällets lagar och 
regler ser ut för ogifta, gravida 
kvinnor och deras barn. Som en 
jämförelse fanns i utställningen 
även glimtar ur den svenska his-
torien som visade kvinnors si-

tuation här för inte alls så länge 
sedan. Där finns likheter som 
kan hjälpa oss att bättre förstå 
andras verklighet idag.

En insamling i bänkraderna 
gav 6 390 kronor till Oum El 
Banine. Dessutom anmälde sig 
f lera månadsgivare. Ett mål är 
minst 300 månadsgivare á 100 
kronor, det skulle ungefär täcka 
organisationens nuvarande kost-
nader och ge utrymme för ökad 
verksamhet. Som tack sänder vi 
bilder och information var tredje 
månad. 

Medlemmar som missade  
broschyrerna eller vill bli  
månadsgivare, kan maila  
vast@humanisterna.se så skickar 
vi materialet. Den som vill 
skänka till Oum El Banine kan 
göra det på Humanisterna Västs 

PlusGiro 30 87 63-2. Märk be-
talningen ”OEB”, pengarna går 
oavkortade till Oum El Banine i 
Agadir, Marocko.

■ Jennie Silis, svensk representant för 
Oum El Banine, www.oumelbanine.net

Sven Olof Andersson
Humanisterna Väst

En insamling på 6 390 kronor, plus flera 
månadsgivare – ett resultat som är värt 
ett Stort Tack!

Där stod jag och kramade om 
barn som överlevt sina öden. Jag 
som farit till Marocko på nyårsre-
sa. Sol och bad och nyfiket sinne. 
Efter bergens skönhet, markna-
ders vansinnestempo och oräkne-
liga koppar mint-te, fick jag mer 
upplevelse än jag anat!

Fördrivning – hederskrav
En reseguide gjorde mig nyfi-
ken. Hon berättade att kvinnor 
som blev gravida utan att vara 
gifta, ofta fördrevs från familj 
och by. Att de med barnet läm-
nades ensamma, gärna att dö, i 
bergskyla eller ökenhetta. Det 
var ett hederskrav. Hon bad om 
bidrag till Oum El Banine, ett 
kvinno- och daghem.

Överlevande döda …
Jag for dit för att se. Påver miljö, 
sliten hygien, dåligt med ma-
terial, men rent och hoppfullt. 

En lekhage där tjugo ettåringar 
tultade omkring. De f lesta blyga. 
Men också nyfikna. Upp på 

armen. En stund. Sedan ner till 
tryggheten.  Sedan upp en stund 
igen. 

För mig kändes barnen lika 
levande, värdefulla och viktiga 
som min egen ettåring hemma. 
Men jag kände oro inför deras 
fortsatta öde. De är helt bero-
ende av ekonomisk hjälp från 
andra länder. 

Humanisterna samlar in 
pengar
Hemma i Sverige beskrev jag allt 
på ett månadsmöte med Huma-
nisterna. Vi samlade spontant in 
över fyra tusen. Följande må-
nadsmöten gav lika mycket. Vi 
fortsätter samla in, även DU kan 
vara med! Oum El Banine är en 
mycket unik oas i en värld där 
religionen är lagen. 

■ Sven Olof Andersson
Humanisterna Väst

Främlingar på besök kan vara både 
spännande och skrämmande! Lillkillens 
framtid kändes oroande oviss, den är helt 
beroende av ekonomisk hjälp utifrån.

Starkt semesterminne: Överlevare
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Humanister i internationell hjälp:

Oum El Banine: Ogift och gravid – Sharia kräver liv!
– Om min familj fick veta att jag 
är gravid, skulle de döda mig. 

Det berättar Fatima, 39 år, 
skild, med en 16-årig son. 

Hon fick arbete på en farm, om 
hon gick med på att ha sex med 
arbetsledaren. Fatima hade av fat-
tigdom inget val. Nu är hon gravid 
och utkastad. Hon vågar inte 
kontakta sin familj, det finns inga 
sociala skyddsnät. Hon är lämnad 
att klara sig själv.

Hederstraditioner
Det marockanska samhället 
genomsyras av hederstraditioner. 
En utomäktenskaplig graviditet 
anses dra stor skam över familjen. 
Kvinnorna fördöms av sin omgiv-
ning och tvingas iväg från familj 
och samhälle. Många är unga, 
från fattiga byar. Vissa har lurats 
med äktenskapslöften, andra blivit 
våldtagna. Incest och pedofili är 
andra orsaker, liksom okunskap, 
sexualkunskap är förbjuden i 
skolorna. Abort är också olagligt. 
Liksom att bli gravid utom äkten-
skapet.

Sharialagar
För familjefrågor tillämpas i 
Marocko islamiska rättsregler, 
sharialagar. En reformering av 
familjelagen 2004 gav visserligen 
Marocko rykte som en progressiv 

förebild i regionen. Men det råder 
ingen jämlikhet inför lagen och de 
lagar som skapades efterlevs inte. 
Gamla strukturer med traditio-
nell kvinnosyn lever kvar. He-
dersmord förekommer, för vilka 
gärningsmannen kan få strafflind-
ring. Ändå finns goda krafter till 
förändring Ett exempel är organi-
sationen Oum El Banine i Agadir, 
räddningen för Fatima.

Kvinnohem och daghem
Oum El Banine är en liten, obero-
ende humanitär organisation för 
utsatta kvinnor och deras barn. På 
kvinnohemmet får de bo före och 
efter förlossningen, där är alltid 

fullbelagt. På daghemmet finns 
plats för deras barn. Alla erbjuds 
ekonomisk, medicinsk och psyko-
logisk hjälp samt stöd med admi-
nistrativa och juridiska åtgärder. 
De kan få lära sig att läsa och 
skriva, få en enkel yrkesutbild-
ning, samt hjälp att söka arbete 
och bostad. Organisationen driver 
också förebyggande information 
till unga människor samt opini-
onsbildning i samhället.  

Framgångsrikt – men saknas 
resurser
Oum El Banines arbete har varit 
framgångsrikt, trots motstridiga 
konservativa krafter. Årligen får 
nära 200 kvinnor och barn hjälp. 
Brist på ekonomiska resurser ut-
gör dock hela tiden ett hinder för 
verksamheten. Just nu är situatio-
nen mer kritisk än någonsin. Oum 
El Banine är helt beroende av 
frivilliga bidrag, mest från andra 
länder. Lokala myndigheter visar 
väldigt liten förståelse. De kan 
tänkas sig extra bidrag till barnen 
– men bara om kvinnohemmet 
stängs, eftersom detta ”uppmunt-
rar kvinnor att leva ansvarslöst”.

Oum El Banine är en unik 
en fristad i Marocko. Med mer 
resurser kan man ge en chans till 
ett värdigt liv för flera av samhäl-
lets mest utsatta kvinnor och deras 
barn. 

Kvinnor och barn som tillsammans har 
fått en ny chans i livet genom Oum El 
Banine.

Mme Mahjouba Edbouche, grundaren, 
tillsammans med en av sina små 
skyddslingar.

Jennie Silis

Jennie Silis är student vid pro-
grammet Fred, Konflikt och In-
ternationella Relationer på Malmö 
Högskola. Praktiserade på Oum El 
Banine under våren 2007 och ar-
betar nu ideellt för organisationen. 
Medlem i Humanisterna. Besök 
gärna www.oumelbanine.net
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Inför Humanisterna Dalarnas 
första årsmöte samlades interims-
styrelsen på Kopparhatten för 
förberedelser och en macka. Två 
halvtrappor senare var vi i Dalar-
nas Museums hörsal och kl 1300 
hälsade Lars Broman medlem-
marna välkomna. Efter sedvanlig 
mötesformalia och viss diskussion 
kunde mötet anta stadgarna med 
tillägget att föreningens säte är i 
Falun. Mötet antog också verk-
samhetsplanen, i sammanhanget 
kom förslaget att styrelsen också 
ansvarar för dokumenteringen 
och arkiveringen. Denna historie-
beskrivning står undertecknad för 
tillsvidare. Därefter presenterade 
sig valberedningens kandidater, 
dessa valdes sedan helt i enlighet 
med valberedningens förslag. Till 
sist frågades det om det fanns någ-
ra synpunker på Humanisternas 
idéprogram, vilket det inte gjorde, 
plus att man rekommenderade att 
så många som möjligt skulle ta sig 
till årsmötet i Stockholm. Efter ett 
snabbt konstituerande möte se-
nare på dagen kan man konstatera 
att styrelsen för Humanisterna 
Dalarna ser ut på följande sätt:

De kommande två åren är Lars 
Broman är ordförande, Georg 
Granér ledamot med visst redak-
tionsansvar och Inger Björling 
ledamot. De kommande året är Bo 
Djörke ledamot och kassör, Brita 
Erkes ledamot och Kurt Hellberg 
ledamot. Anders Brundell och 
Björn Högberg är suppleanter.

Revisor är Bertil Sigra och José 
Nunes är revisorsuppleant. Valbe-
redningen består av Rasmus Mid-
dendorff och Jan Bäckman. Målet 
har varit, och kommer att vara, en 
jämn fördelning av de förtroende-
valda med avseende på kön, ålder 
och geografisk hemvist.

socialförsäkringssystem som inte 
bygger på familjen.

Någon frågar, dagen till ära, om 
gudinnor kanske ger en bättre 
religion, Kali kommer upp som 
ett exempel på att det nog inte blir 
något bättre. Dilsa avrundar med 
att konstatera att religion inte ska 
in i det offentliga.

■ Georg Granér

Samma dag lite senare startade 
det öppna mötet på ämnet ”Kvin-
nor och religion”. Närmare sextio 
personer, mest kvinnor, fick lyssna 
på ett mustigt föredrag av Dilsa 
Demirbag-Sten. Dilsa beskrev 
situationen där familjen fung-
erar som försäkringssystem och 
därför ska flickor vara blyga och 
dugliga, så att det går att gifta bort 
dem, annars får familjen inte in 
någonting i form av hemgift för 
flickorna. Dilsa diskuterade också 
om vad kultur är, för kultur kan 
vara något trevligt och mysigt. 
Kvinnans plats i det offentliga 
rummet säger mycket om kultu-
ren; i Turkiet tillhör det offentliga 
rummet männen. Hederskultur är 
också kultur. Det finns flera ord 
för heder, men dessa gäller män, 
medan för kvinnor gäller bara 
Namus; kyskhet. Hedersmord är 
bara toppen på ett isberg i en kul-
tur med traditioner som är besatta 
av flickans oskuld. Hedersmord är 
kultur. Dilsa avslutade föredraget 
med att påminna om att kultur 
kan vara överdjävlig, men kultur 
kan förändras! 

I den diskussion som följde fick 
Dilsa först frågan om det var nå-
gon skillnad att tala inför oss och 
muslimer. Svaret var nej, eftersom 
man måste skilja på individen och 
religionen. Bland många andra 
frågor undrade man vad vi kan 
göra angående hederskultur. Dilsa 
svarade att kunskap om heders-
kulturen är viktig och likaså in-
dividers engagemang i tex Sharaf 
Hjältar, som hjälper pojkar att ta 
avstånd från hederskulturen. Det 
framkom också att det inte bara 
är den muslimska kulturen som 
förringar och förtrycker kvinnor; i 
Sydamerika räcker det med att en 
av våldtäktsmännen gifter sig med 
den gruppvåldtagna kvinnan för 
att det ska vara ok. Ett medel för 
att förstärka kvinnans position är 

■ Lokalt
Dalarna

■ Lokalt
Skåne

Efter årsmötet i februari ser Huma -
nisterna Skånes styrelse ut så här:
Andreas Palmqvist, ordförande
Cecilia Hägerhäll, vice ordförande
Hans Loo, kassör
Gunnar Hjert, ledamot
Björn Tennfors, ledamot
Britt-Lis Jarl, ledamot
Yvonne Jandreus, ledamot
Marianne Rejnholm, ledamot

Medlemsaktivitet
Hur argumenterar vi humanister 
för vår sak? Med utgångspunkt 
i debatten mellan Christer Stur-
mark och Livets Ords Ulf Ekman 
som sändes i SVT (utdrag kommer 
att visas) samt idéprogrammet 
tittar vi på och analyserar human-
isternas argument. 

Vi träffas på Ungdomens Hus 
(Norra Skolgatan 10B) i centrala 
Malmö kl. 18.30 den 28: maj. Väg-
beskrivning finns på Humanis-
terna Skånes hemsida.

Pubkvällar
Vi träffas för informella samtal 
kring vår verksamhet och huma-
nismen och Humanisterna i all - 
mänhet. Platsen för träffarna är 
The Bishops Arms, som ligger pre-
cis vid centralen i Malmö. Gå in på 
www.bishopsarms.com/Malmo för 
att hitta dit. Titta in och sitt ner ett 
slag och njut av andra humanisters 
sällskap.

En träff kvar innan sommar- ➜
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uppe hållet sedan ses vi inte  
förrän i slutet av augusti.
Onsdagen den 11/6 kl. 18.00

Måndagen den 25/8 kl. 18.00

Som vanligt tas alla tips på akti-
viteter, föreläsningar eller annat 
med stor tacksamhet emot. 
Mejla till andreas.palmqvist@
humanisterna.se eller 
skane@humanisterna.se.

■ Andreas Palmqvist

Jessica Uhlin, och Seppo Aalto. Vi 
har varit medlemmar några år. 
Jag och Seppo kommer att sam-
arbeta och försöka hitta på lite 
intressanta aktiviteter i föreningen 
framöver! Vi kommer fortsätt-
ningsvis att hålla Humanistcafe 
en gång i månaden på Shanghai, 
men med oftare återkommande 
teman. Funderingar vi har som 
teman är bl.a etiska dilemman, 
retorik, bjuda in någon från Am-
nesty international, diskussion 
runt åsiktsfrihet, kvinnoförtryck, 
tala med en avhoppare från något 
religiöst samfund mm. 

Här tar vi tacksamt emot tips 
från er medlemmar! Vad ser ni 
som intressanta teman eller frågor 
att ta upp? Har ni kanske förslag 
på person/personer som kan kom-
ma och tala och diskutera på våra 
cafékvällar? Den 5e juni tänkte vi 
ha ett medlemsmöte hemma hos 
mig, Jessica. Separat mail om detta 
kommer senare. 

På detta möte tänkte vi bl.a 
diskutera kommande temakvällar 
samt mingla, umgås och äta något 
lätt. Alla medlemmar som aktivt 
vill vara med och påverka vår 
förening är hjärtligt välkomna! 
Om intresse finns, tänkte vi även 
bilda små arbetsgrupper inom 
föreningen så vi kan hjälpas åt att 
organisera oss. Fundera redan nu 
om ni har något ni vill ta upp då! 

En annan aktivitet vi tänkt oss 
är filmkvällar med efterföljande 
diskussion. Detta kan ske antingen 
hemma hos mig eller hos någon 
annan medlem. Kom gärna med 
förslag till någon lämplig film! 

I höst kommer vi både att mejla 
om våra träffar och att annonsera i 
VK under föreningsguiden. 

Med förhoppning om ett 
givande humanistår. 

■ Jessica och Seppo
Mailadress (Jessica)  

sunmoonstar67@passagen.se

■ Lokalt
Stockholm

■ Lokalt
Umeå

■ Lokalt
Uppsala

Fredag 30/5 gökotta på Södra 
Djurgården. Tag buss 69 från 
Fridhemsplan kl 7.00, Centralen 
7.11, och stig av vid hpl Isbladskär-
ret (ca 7.35). Du som kommer med 
bil kan ställa den vid parkering-
en (avgift!) intill Isbladsviken, 
strax N om Thielska galleriet. Vi 
går runt Isbladskärret, lyssnar 
på fågelkören, ser en magnifik 
hägerkoloni och trevliga sjöfåglar 
på vattnet. Vi avslutar efter en 
dryg timme med medhavt fika/
mackor. Ledare: Pelle Palm.

■ Vårliga hälsningar/Pelle

Nya Fritänkaren
Humanisterna Stockholm ger 
ut tidskriften Nya Fritänkaren. 
Alla som vill ha en bra tidning 
som informerar om humanismen 
uppmanas sätta in 100:- på plus-
girokonto 27 07 13-1. Då får man 
tidningen fem gånger om året.

■ Gunnar Ståldal,
kassör och redaktör

Den 26 feb. var det årsmöte på 
Lottas krog. Förutom trevlig sam-
varo och levande musik och sång, 
och god mat, så beslutades att nu-
varande styrelsen avgår och ersätts 
av ett lokalt nätverk. Vi som nu 
tar över det närmaste året är jag –  

Hänt sista tiden
Pubkvällar har hållits varje månad; 
8/1, 12/2, 11/3 och 8/4 hittills i vår. 
Den 12/2 skålades för 199-åringen 
Charles Darwin. Fikat på Landings 
konditori har vi hittills gjort vid 
fyra tillfällen under våren t.o.m. 
april.
Lördag 1/3 närvarade 17 medlem-
mar vid Humanisterna Uppsala 
läns årsmöte. Efter mötet följde 
konstituerande styrelsemöte. 
Tillsatta poster efter årsmöte och 
konstituerande styrelsemöte:
Ordförande: Anders Martinsson
Vice ordförande: Börje Ekstig
Kassör: Thérèse Sintring
Sekreterare: Svante Nevéus
Övriga ordinarie styrelseleda-
möter: Thomas Marquart, Kristian 
Larsson och Lars Göran Nilsson.
Styrelsesuppleanter: Anders Nord-
ström, Roland Uhrberg och Peder 
Palmstierna.
Revisor och revisorssuppleant:
Carin Wassberg Rylander och Bodil 
Palm Källström.
Valberedning: Katarina Reineck 
(sammankallande) och Kerstin  
Ollaiver.
Måndag 3/3 höll Thomas Mar-
quart i ett intressant föredrag om 
Univers ums historia för medlem-
marna. Onsdag 5/3 bevistade flera 
hundra uppsalabor debatten om 
”Gudstro och ateism i vår tid” hos 
Livets ord mellan Ulf Ekman och 
Christer Sturmark. Onsdag 2/4 höll 
vi i ett uppföljande möte på fritids-
lokalen Hjorten, mötet var öppet för 
allmänheten.

Lördag 5/4 uppmärksammades 
Ingemar Hedenius 100 årsdag, se 
separat artikel.
Händer framöver
Lördag 31/5 kl 14: Vårens sista hu-
manistfika på Landings konditori 
Kungsängsg. 5.

➜
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Tisdag 10/6 kl 19: Vårens sista pub-
kväll på Pub 19 Svartbäcksg. 19. 
Lördag 13/9: Medverkan på Kultur-
natten i Uppsala.
Vi avser även att starta en studie-
cirkel. Vi uppmanar alla som är 
intresserade att höra av sig så den 
blir så bra som möjligt. Tveka inte. 
Du behövs!

Vi avser att fortsätta med pub-
kvällar och humanistfika ungefär 
en gång per månad även efter 
sommaren.

Vi välkomnar varmt våra med-
lemmar till att komma på våra 
aktiviteter och engagera sig.

■ Svante Nevéus
sekreterare

Mer information:
Anders Martinsson, 0709-136323, 
anders.martinsson@humanis-
terna.se

sentera Humanisterna och hon var 
förvånad över alla bra och genom-
tänkta frågor. Vi kan nog se fram 
mot flera nya medlemmar. Under 
dagen visade Agneta OH-bilder 
med information om Humanis-
men och Humanisterna som hon 
hämtat från idéprogrammet. De 
som vill se Agnetas mycket upp-
skattade OH-bilder kan höra av sig 
på orebro@humanisterna.se.

Under våren har vi börjat med 
en nyhet – skrivarkvällar. Kväl-
lar där de som kan och vill träf-
fas för att var och en eller enskilt 
skriva insändare, debattartiklar 
o.dyl. Tanken är att vi ska ha 
skrivarkvällar en till två gånger 
per halvår. Den första skrivarkväl-
len resulterade i en stort uppsla-
gen debattartikel i Örebos stora 
tidning Nerikes Allehanda om det 
odemokratiska i att Svenska kyr-
kan styr över begravningsväsendet. 

Vi har även bestämt att genom-
föra en Humanistdag varje år. En 
arbetsgrupp är utsedd och planer-
na är att Humanistdagen i Örebro 
2008 ska genomföras någon gång i 
slutet av året.

Nätverket har även bestämt att vi 
fr.o.m. 2008 ska utse Årets human-
ist i Örebro, en utmärkelse som 
ska delas ut till en örebroare som 
utfört något speciellt i human-
ismens anda. Alla är välkomna 
med förslag på personer. Mejla till 
orebro@humanisterna.se.

Efter att de nya stadgarna an-
tagits på årsmötet har vi i Örebro-
nätverket beslutat att bilda en 
formell lokalavdelning i höst.
Vill ni veta mer? Hör av er till  
orebro@humanisterna.se.

■ Fredrik Idevall

■ Lokalt
Örebro

■ Lokalt
Väst

Under våren har det hänt myck et 
i Örebronätverket. Våra månads-
möten har bl.a. handlat om 
humanistiska ceremonier och 
aktuella böcker. Inför årsmötet 
diskuterade vi förslagen till idé-
program och stadgar, inlämnade 
motioner m.m. allt med stor 
frenesi. Mötet i maj kommer att 
ha tema Humanismen i Norden. 
De nordiska ländernas humanist-
organisationer kommer att stud-
eras av olika medlemmar inför 
mötet. I den grupp som brukar 
träffas har vi personer med bak-
grund i de flesta nordiska länderna 
så fördelningen av länder gick 
mycket enkelt.

Agneta Blom har representerat 
Humanisterna under en temadag, 
om religion och livsåskådning, 
på Örebro folkhögskola. Förutom 
Agneta deltog en representant 
vardera för Livets ord och islam. 
Enligt Agneta var det lätt att repre-

Marsmötet
Hans Arvidsson var värd för 
marsmötet. Vi startade med att 
lyss na till Jennie Silis som är 
svenskt ombud för organisationen 
Oum El Banine i Agadir. Jennie har 
praktiserat på hemmet för kvinnor 
och barn och kunde berätta om 
vilka villkor ogifta kvinnor med 
barn utsätts för i Marocko. Sven-
Olof Andersson har engagerat sig i 
denna organisation och har startat 
en insamling som redan gett stora 
bidrag (se separata artiklar i denna 
tidning).

Huvudtalare vid mötet var Olle 
Häggström, som också är ledamot 
av Humanisternas Förbundssty-
relse. Till vardags är Olle professor 
i matematisk statistik på Chalm-
ers, så han hade inte så långt från 
jobbet eftersom vi har alla våra 
möten i en lokal på Chalmersom-
rådet. Olle hade valt ämnet: ”Nå-
gra kända argument för och emot 
Guds existens: en elak men rättvis 
granskning”. Vi fick även tillfälle 
att ställa frågor och diskutera med 
Olle.

Aprilmötet
Dagens huvudtalare var Jan-Ove 
Ohlsson. Jan-Ove har rest genom 
livet från att vara pastor till att 
nu vara medlem i Humanisterna. 
Han hade satt rubriken ”Vägen 
från kristen tro till en humanistisk 
livssyn”. Vi fick höra nästan hela 
hans livs historia om hur han växte 
upp med en sjuk bror, som betydde 
mycket för honom. Brodern dog 
vid unga år i en olycka. Ganska 
tidigt i livet bestämde sig Jan-Ove 
att bli pastor. Under flera år höll 
han på med att predika men har 
idag lämnat detta bakom sig. Jan-
Ove har även presenterats i Hu-
manisten nummer 6 2007.

Vi hade en annan programpunkt 
under kvällen där vi med hjälp av 
Metaplan gick igenom två frågor – 
varför är man med i Humanisterna 

Humanisterna Väst träffas regel-
bundet klockan 19.00 den första 
torsdagen varje månad. ➜
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och vad vill man som medlem få 
ut av sitt medlemskap i Humanis-
terna. Svaren på frågorna är tänkta 
att kunna fungera som svarsalter-
nativ för en medlemsenkät. Mer 
om detta vid senare tillfälle.
Majmötet
Sune Kronlid, som var värd för 
mötet inledde med att kortfattat 
informera om förbundsstyrelsens 
möte som hade varit dagen in-
nan. Därefter överlämnades ordet 
till Morgan Andréasson, som är 
ny styrelsemedlem i Humanis-
terna Väst. Morgan redogjorde 

UngHum Småland 
UngHum Småland bildades den 
19 april. Vår första aktivitet var 
att skriva en insändare om pseu-
dovetenskap. Nästa projekt blir 
närvarande vid IDAHO (Interna-
tional Day Against Homophobia) 
den 17 maj. Vi är i dagsläget ca 
15 medlemmar med stadig tillök-
ning. Intresset för humanism 
verkar vara enormt, framför allt i  
”Sveriges Jerusalem”, Jönköping. 
Vi ser fram emot att sprida och 
väcka livsåskådningsfrågor och 
har höga ambitioner. Att ha 100 
medlemmar vid året slut känns 
inte som en omöjlighet.

■ Niklas Odelberg
ordförande UngHum Småland

➜

”Gud, en illusion?” var fråge-
ställningen inför en debattkväll 
mellan representanter för Svenska 
Kyrkan och Humanisterna tidigt i 
mars månad. Debatten vinklades 
dock snabbt till en frågeställning 
mer i linje med ”Humanism, en  
illusion?” vilket berodde mycket 
på att det debatterades i Asarums 
församlingshem inför en åhörar-

UngHum:

Debatt om Gud i Asarum

för Humanismens idéhistoria på 
30 minuter. Han gjorde detta på 
ett synnerligen strukturerat och 
pedagogiskt sätt. Morgan avslut-
ade med några egna tankar om 
hur humanismen kommer att ge-
stalta sig i framtiden. I fikapausen 
prövade vi ett nytt grepp, som 
vi kallade ”förlängd mingel” där 
målet var att medlemmarna skulle 
få röra sig fritt och prata med 
varandra under fria former. Detta 
har varit ett önskemål som några 
påtalat. Kvällen avslutades med 
att vi återsamlades och ytterligare 

frågor diskuterades och informer-
ades om.
Nästkommande möten
12 juni: Vi får besök från Stock-
holm. Pelle Palm kommer att 
prata om evolutionsläran.
3 juli: På traditionsenligt vis träffas 
vi naturnära. Botaniska trädgår-
den.
7 augusti: Sverre Sjölander kom-
mer att hålla ett föredrag, som 
ännu inte fått någon rubrik.

■ Urban Jansson
Sekreterare Humanisterna Väst

UngHum Stockholm
Tiden har gått oerhört fort sen vi 
bildades i höstas och vi har ty-
värr inte hunnit göra allt vi har 
önskat att göra. Diskussionerna 
och temakvällarna vi hunnit med 
har dock varit mycket intressanta. 
Vi har även haft flera trevliga 
samkväm där vi knutit kontakter 
och pratat avslappnat om allt från 
definitionen av dödstillståndet 
till fantasylitteratur. Flera av oss i 
UngHum Stockholm deltog även i 
Humanisternas årsmöte. Efter det 
så inser vi ännu mer hur viktiga 
och inspirerande UngHum är för 
rörelsen. Så kom med i klubben 
och skapa framtidens humanism! 

■ Robin Zachari,  
ordförande UngHum Stockholm

Karolinska Institutets 
Sekulära Hum. Förening
I vår lokalförening vid KI har vi 
bland annat haft en diskussions-
kväll om ”transhumanism” som 
var mycket givande. Transhuman-
ism är en livsåskådning där man 
anser att människan skall fortsätta 
evolutionen med teknikens medel. 
Man menar att genmodifikation 
och inopererade datorchip och 
liknande skall skapa den nya män-
niskan. För övrigt planerar vi att 
hålla vårt årsmöte inom kort.

■ Arvid Guterstam, ordförande KI’s 
Sekulära Humanistiska Förening

skara som till största delen ut-
gjordes av själva församlingen. 
Retoriken måste anpassas efter 
situationen så den hårda debat-
ten uteblev. Vi hade några korta 
ordväxlingar om vad som utgör 
vetenskap. I frågestunden efteråt 
lyftes de klassiska argumenten om 
design fram och bemöttes med 
redogörelser om hur Aristoteles 

kastat om kausalrelationerna och 
hur partiklar alltid intar det läge 
med lägst energinivå osv. Debat-
ten var mycket lärorik för oss som 
inte tidigare deltagit i denna typ av 
forum.

■ Eric Wadenius
kontaktperson för UngHum i Lund
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Det som vi i dag kallar för religion 
hade från början främst som mål 
att beskriva och förklara världen. 
Man iakttog vad som hände i 
naturen och med oss människor 
och försökte ge en så logisk förkla-
ring som möjligt till det man såg. 

Man kan kalla det en förveten-
skaplig företeelse. Det man såg 
men inte kunde finna en naturlig 
orsak till fick en religiös dimen-
sion. Man antog att gudar,  
änglar, andar låg bakom dessa 
händelser. 

Människan är en social varelse. 
Det betyder att hon klarar sig bäst 
när hon får leva tillsammans med 
andra människor. Samlevnad 
fordrar allmänt accepterade regler 
och värderingar. Dessa regler och 
värderingar får också så småning-
om en religiös dimension, dvs. de 
anses härröra från en gud eller gu-
darna. På så sätt skapas en religion 
som innehåller två delar, nämligen 
en gudssynsdel eller teologisk del 
som handlar om gudsbegreppet 
och vårt förhållande till gud (gud-
arna) och en människosynsdel 
eller humandel som handlar om 
förhållandet mellan människor. 

För oss människor är grupp-
känslan viktig. Den ger en del av 
vår identitet. Den kan skapas och 
upprätthållas på olika sätt. Från att 
sitta stilla tillsammans och hålla i 

varandras händer till att sjunga el-
ler spela tillsammans. Gruppkäns-
lan kan också förstärkas genom 
att utföra vissa riter till exempel 
ta emot nattvarden eller genom 
klädedräkten eller i vissa fall t.o.m. 
genom operativa ingrepp. Man blir 
härigenom upptagen i gruppen. 
Ett annat mänskligt särdrag är 
vår fascination för det mystiska 
och okända. Ett exempel på denna 
fascination har vi i Harry Potter 
fenomenet. Det finns alltså en hel 
rad mänskliga drag kring vilka vi 
kan låta vår fantasi spela i religio-
nens tjänst. Här har vi bakgrunden 
till de olika riter vi finner i våra 
olika religioner.

Vår ovilja mot att lämna den här 
världen skapar drömmar om ett 
evigt liv. En tanke som många reli-
gioner inkluderar som en verklig-
het. Men en gudstro kan ge mycket 
annat. Man har i Gud en samtals-
partner liknande den som barn får 
genom att skapa en låtsasmamma 
eller -pappa. Om man tror att Gud 
kan påverka ens liv så kan man be 
Gud om hjälp och man har någon 
att dela ansvaret med om något går 
snett. Manifesterat i ord som ”Med 
Guds hjälp” eller ”Om Gud vill”. 

Problem med en religion uppstår 
när religionen blir auktoritär eller 
uppfattas auktoritärt. Man inser 
inte att inre upplevelser, tankar 
och känslor genereras i den egna 

hjärnan. Man tror att det är Guds 
budskap man får och som måste 
följas. För att bringa till lydnad 
lockar man med ett liv i paradi-
set eller hotar med helvetet efter 
döden. I extremfall kan det leda 
till sektbildning där man lever i sin 
egen fantasivärld. 

Guds existens, religionen en 
privatsak? Frågan om guds exis-
tens är en chimär. Vi människor 
har skapat ett gudsbegrepp som 
många har tagit till sig i högre el-
ler mindre grad och genom olika 
vägar. Guden eller gudarna finns 
rent konkret i våra hjärnor vilket 
möjliggör en inre kommunikation. 
När en religion innehåller en män-
niskosynsdel kan val av religion 
inte vara en privatsak. Valet kom-
mer att påverka vårt förhållande 
till andra människor särskilt de 
som står oss närmast. 

Hur ser framtiden ut för våra 
olika religioner? Några saker kan 
man vara säker på; de kommer 
att finnas kvar länge än och de 
kommer att förändras allteftersom 
samhället förändras. Vi har sett 
hur det religiösa livet gått från att 
ha varit starkt gudscentrerat till 
att bli mera människocentrerat. 
Vi har fått en humanisering. Vårt 
religiösa tänkande har blivit och 
kommer förmodligen att bli allt-
mer individualiserat. 

■ Erik Grönros

 Insändare

Statens kostnader 
för de teologiska 
fakulteterna vid 
våra universitet
Jag är en gammal medlem i huma-
nisterna och har i likhet med av-

lidne Ingemar Hedenius tyckt att 
dom teologiska fakulteterna ska ut 
ur universiteten och överhuvudta-
get inte bekostas av skattemedel. 
Det statliga bidraget till religiösa 
samfund uppgår till ca 50 miljoner 
kr. Detta är fel. Det kanske vore 
intressant att i Humanisten belysa 

frågan om statens kostnader för 
forskning i teologi och kostnader 
för prästutbildning, anslag för teo-
logiska fakulteter mm. Staten skall 
absolut inte bekosta utbildning för 
anställda inom kyrkan! (undanta-
get begravningsväsendet).

■ Torsten Eriksson

 Insändare

Ett stycke religionshistoria sedd från en ateists horisont
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 Insändare

Gudsmyten  
Vår hjärna ger oss en unik förmå-
ga att arbeta med tidsperspektiv. 
Ur detta föds en stark vilja att ta 
fram orsakssammanhang som gör 
att vi bättre kan förutse framtiden. 

Vår hjärna ger oss också en möj-
lighet att koppla loss tankarna från 
de yttre sinnesintrycken. Detta 
tillsammans blir en utmärkt gro-
grund för mytbildningar. Myterna 
presenterar ofta fiktiva världar 
befolkade av gudar och andra över-
naturliga varelser. 

Myter finns i alla kulturer och de 
har varit viktigare i tidigare skeden 
än vad de är för den moderna 
människan. De är också ett sätt 
att överföra kunskap om orsaks-
förhållanden till nya generationer. 
De fiktiva ofta magiska världarna 

innehåller element som ger förkla-
ringar till väder, solförmörkelser, 
sjukdom, jaktlycka mm. I ljuset av 
den moderna vetenskapens för-
hörsslampor är det många av dessa 
förklaringar som verkar uppenbart 
felaktiga. Men de har varit tillräck-
ligt framgångsrika och lätta att 
lära för att fungera under primitiva 
förhållanden och därigenom har 
de kunnat överleva under otaliga 
generationer.

Myterna innehåller också ele-
ment som förklarar de moralregler 
som finns i en kultur. Myterna ger 
därigenom tyngd åt de moraliska 
reglerna. Den som har kontroll 
över myterna får därför starka 
styrmedel över resten av gruppen. 
En segrande kultur tvingar alltid 
sina myter på den besegrade kultu-
ren. De egna myterna är en del av 

den egna identiteten.
Det var i Grekland som man 

först bröt sig loss från det mytiska 
tänkandet. Hippokratos, medi-
cinens fader, är exempelvis den 
förste som skiljer ut läkekonsten 
från religionen.

Grekernas vetenskapliga bidrag 
var inte att de upptäckte nya fakta 
utan att de skapade en kunskaps-
teori där man kan tala om argu-
ment, logik och bevis.

Grekerna var också de som 
skapade den vetenskapliga diskus-
sionen. I stället för en förkunnande 
framställning som i myter och 
religiösa dogmer, presenterar man 
argument och motargument och 
försöker försvara en tes.

■ Erik G. 
Ref. ”Hur Homo blev Sapiens” av 
Peter Gärdenfors.

 Insändare

Vi vet vad vi är emot,  
men vad är vi för? 
Humanisterna måste 
skapa mötesplatser
Människans behov av samvaro, att 
dela och uppleva tillsammans för 
att skapa trygghet och förtröstan, 
försvinner inte bara för att vi vet 
att ett högre väsen inte kan lösa 
detta. Människans grundläggande 
behov av att bli bekräftad är lika 
oavsett hur vi kanaliserar det.

Det är självklart av stor betydelse 
för det inledande mötet med Hu-
manisterna att få bekräftat att fler 
är emot samma sak som du själv 
och även att få dela denna över-
tygelse, men sedan då? Vad håller 
oss kvar när den första euforin 
över att vi inte är ensamma om vår 
livsåskådning, övergått i ett ljumt 
intresse?  Vad fördjupar vår känsla 
och vad bygger den nya hållbara 
gemenskapen, den som gör att vi 
väljer att vara kvar hos Humanis-

 Insändare

Religionskunskap
Diskussioner mellan ateister 
och teister blir tyvärr mest en 
tävlan om att vinna poäng på 
motpartens bekostnad. Efterlyser 
ett mera ”vetenskapligt” synsätt 
speciellt på gudstron. Varifrån 
kommer gudsmyten? Varför finns 
överhuvudtaget myter? Varför 
skapar inte apor, hundar, katter 
myter? 
Det finns svar på allt detta i vår 
kunskap om oss själva och hur 
evolutionen har påverkat vårt 
tankearbete. Sådant bör föras ut. 
Likaså vad det är för psykolo-
giska faktorer som ligger bakom 
religionerna, riter och dogmer. 
Varför inte framlägga en generell 
religionshistoria utan att blanda 
in kristendom, islam etc. För att 
visa vad jag menar bifogar jag två 
illustrationer. Take it or leave it!! 

■ Erik Grönros  
Skebokvarn

terna? Den som stärker vår livså-
skådning?  

Om vi bara fortsätter att vara 
emot och inte skapar gemenskap 
och utbyte i form av uttalade tan-
kar, emotionella upplevelser eller 
fördjupad insikt om ett alternativt 
ställningstagande, rinner det inle-
dande engagemanget ut i sanden. 
Till slut återstår bara medlemsav-
giften som sammanhållande länk. 

Det är då vi också måste bli över-
ens om vad vi är för. 

Då räcker det inte med möten. 
Vi behöver mötesplatser. Vi behö-
ver gemensamma traditioner. Vi 
behöver upplevelser och vi behöver 
ses, bli bekräftade och få bekräf-
telse. Inte bara läsa och lyssna.

Jag är självklart för det yttre liv 
som opinionsbildningen inom Hu-
manisterna arbetar med så fram-
gångsrikt, men jag efterlyser också 
en satsning på ett inre liv. 

Själv har jag tur som får sjunga 
i Humanisternas nystartade kör i ➜
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Det mesta av innehållet är knap-
past några nyheter för humanis-
ternas medlemmar men Kornhall 
tillför några viktiga saker. Dels 
får läsaren en helhetsbild som tar 
upp alla aspekter av ID och sätter 
den i ett sammanhang vilket mig 
veterligen inte är gjort lika grund-
ligt tidigare. Dels beskriver han de 
fundamentalistiska miljöer där de 
här idéerna kan frodas. Kornhall 
har en unik kunskap om Livets ord 
som han själv tillhörde i sjutton år.

Enligt Kornhall handlar inte ID 
om designteorin i sig själv. Målet 
är en omdaning av hela samhället, 
där designteorin bara är ett medel 
för att nå målet som är en mer 
bokstavlig tolkning av bibelns ska-
pelseberättelse. I grunden är det en 
attack på evolutionsläran som man 
anser vara ett hinder för frälsning. 
De människor och organisationer 
som driver debatten är avslöjande 
nog desamma som för några år 
sedan bekände sig till en mer gam-
maldags biblisk skapelsetro. I USA, 
som är det stora föregångslandet, 
finns det faktiskt detaljerade pla-
ner på hur man skall få bort den 
onda evolutionsläran och ersätta 
den med ID. Planerna avslöjades 
1999 när ett internt dokument 
kom på avvägar från The center for 
the Renewal of science and culture. 
Dokumentet var en detaljerad plan 
som beskrev hur den vetenskapliga 
materialismen skulle besegras och 
ersättas med ID. Som förklarings-
modell var ID tänkt att bli den kil 
(wedge) som skulle bana väg för 
den stora samhällsförändringen. 
The wedge finns med i sin helhet 

som en bilaga i slutet av boken och 
om inte Kornhall själv lyckas över-
tyga om faran med ID-rörelsen så 
garanterar jag att detta dokument 
gör det.

Trots att ID utger 
sig för att vara 
vetenskap har 
man inte lyckats 
presentera en 
enda artikel som 
klarat av den 
vetenskapliga 
kontrollen. 
Man har gjort 
ett par tafatta 
försök att publicera 
sig men de har inte fått något ge-
hör överhuvudtaget. I stället ägnar 
rörelsen sig mest åt att ifrågasätta 
evolutionsläran genom att älta frå-
gor som evolutionsbiologin redan 
har svaren på. Att inte heller den 
här verksamheten har varit särskilt 
framgångsrik behöver jag kanske 
inte tillägga. Många forskare bl.a. 
Richard Dawkins debatterar inte 
med ID-anhängare längre. Han 
vill inte gå deras ärenden när de 
söker fri publicitet och oförtjänt 
akademisk respekt. Det har visat 
sig att vetenskapliga bemötanden 
av ID inte har haft avsedd effekt 
utan de som har tjänat på publici-
teten har varit ID-anhängarna.

Kornhall citerar Lenny Flank Jr 
och Forrester & Gross som skriver 
att många människor behandlar 
evolutions/skapelsedebatten som 
om det vore en vetenskaplig debatt. 

Detta har passat ID-rörelsen 
förträffligt eftersom man vill ha 
publicitet på vetenskapens domä-

 recensIon

Skapelsekonspirationen
Per Kornhall har skrivit en mycket uttömmande debattbok om 
Intelligent Design (ID). Han beskriver initierat rörelsens ursprung 
i USA och hur det ser ut i Sverige på ett pedagogiskt och enkelt 
språk tillgängligt för alla. 

 Insändare

Zachari gör självmål
I HumanistInfo 1/2008 kritiserar 
Robin Zachari krönikan av Dilsa 
Demirbag-Sten i Humanisten 
som han menar är omotiverat 
generaliserande av begreppet 
”vänster”.
Zachari gör sig dock skyldig till 
samma generaliserande själv, men 
då av begreppet ”höger”. Zachari 
skriver att DDS menar att man 
kan vara ”ideologiskt höger och 
invandrare på samma gång”. Men 
det är inte något korrekt referat av 
DDS krönika. Ordet ”höger” före-
kommer inte en enda gång i DDS 
krönika. Däremot skriver DDS att 
hon ”tillhör en grupp liberala”.

Hur Zachari får detta till ”ideo-
logiskt höger och invandrare på 
samma gång” är oklart. Jag gissar 
att han antingen menar att allt 
som inte är vänster är höger, eller 
att liberal är liktydigt med höger. 
Oavsett vilket så har han fel.

Det finns förvisso personer 
som samtidigt betraktar sig som 
liberala och höger. Men det finns 
också många liberaler som inte 
alls vill bli betraktade som höger.

Begreppet ”höger” i ett polit-
iskt/ideologiskt sammanhang är 
tvetydigt. Det kan betyda både 
den ekonomiska aspekten av 
liberalism (marknadsekonomi, 
kapitalism) och konservatism som 
inte alls är samma sak (även om 
de går att förena).

■ Mikael Ståldal
Stockholm

Stockholm. Det ger något extra att 
veta att man delar lite mer än bara 
stämmorna. 

Jag är säker på att jag gärna vill 
vara med och bygga denna gemen-
skap, men jag erkänner att jag är 
osäker på hur den ska formas. 

■ C-H Segerfeldt
Ny i Humanisterna

➜
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ner. Anledningen till att den inte 
skall bemötas med vetenskapliga 
argument är enkel. ”ID/skapelse-
tro är inte vetenskap och har inte 
vetenskapliga mål. Därför kan den 
heller inte besegras genom veten-
skap…”

Det går inte att bortse från att 
olika former av skapelsetro har ett 
starkt stöd främst i USA men även 
på många andra håll i världen. 
Kornhall redovisar resultat från 
en färsk undersökning som säger 
att hela 39 % av USA:s befolkning 
förkastar evolutionsläran och 
21% är tveksamma. Till och med 
landets president ”svävar på målet 
i frågan” Lyckligtvis är skapelsetro 
och ID inte lika utbrett i Sverige 
som i USA men Kornhall menar 
att det är viktigt att informera om 
vad ID egentligen är och vad före-
språkarna har för mål. ID-bluffen 
kan faktiskt vara svår att syna för 
den som inte är insatt i frågan.

Vad är det då som är så lockande 
med ID? Hur och var lyckas man 
att rekrytera nya anhängare? Hur 
kan utbildade människor idag välja 
att tro att jorden är mindre än 10 
000 år gammal? Det är inga lätta 
frågor att besvara och 
Kornhall ger kanske ing-
et uttömmande svar på 
alla frågorna men han 
pekar på många viktiga 
faktorer som kan bidra 
till en bättre förståelse 
av problemet och hur 
man kan komma tillrätta med det. 
Enligt Kornhall är en del religiösa 
friskolor en stor del av problemet. 
Insynen är begränsad och kontrol-
ler försvåras samtidigt som lärarna 
på skolan medvetet undanhåller 
eller feltolkar information om 
evolutionsläran eftersom den står 
i konflikt med deras tro. Kornhall 
menar att staten inte tar sitt ansvar 
att värna mänskliga fri- och rät-
tigheter när man tillåter att detta 

får ske med skattemedel. Det är ett 
stort problem att samhället idag 
sanktionerar att föräldrar som vill 
överföra sin fundamentalistiska 
tro till barnen kan göra det. ”Vi 
behöver definitivt också stärka 
undervisningen i skolan om den 
naturvetenskapliga metoden och 
skillnaden mellan naturvetenskap-
lig och annan kunskap.” Att vi til-
låter religiösa friskolor idag måste 
ses som ett misslyckande och ett 
tecken på att samhället inte har 
lyckats eller förstått betydelsen av 
att alla elever verkligen får kun-
skaper om att evolutionen är ett 
faktum och inte en teori i ordets 
allmänna betydelse.

Ett stort ansvar finns även hos 
svenska kyrkan som borde vara 
mer aktiv och kanske till och med 
bjuda in evolutionsbiologer. Han 
tror att ett sådant initiativ kanske 
skulle skapa bättre förståelse och 
respekt i båda miljöerna.

Det pågår ett angrepp på evo-
lutionsläran, en desinformations-
kampanj som drabbar många 
barn och unga och vi låter det ske! 
Själva kärnan i problemet är att 
en del bokstavstroende inte anser 

att det finns plats 
för evolutionsläran 
eftersom den kull-
kastar och kon-
kurrerar ut deras 
heliga skrift. Därför 
angriper dom helt 
utan sakliga skäl 

vetenskapen till förmån för tro. 
Men två fel blir aldrig ett rätt. Även 
om det någon gång i framtiden 
skulle bli ett paradigmskifte inom 
naturvetenskapen så kan vi vara 
ganska säkra på att det inte blir till 
förmån för ID.

Om man överhuvudtaget skall 
ha en debatt med ID-förespråkare 
så är det inte evolutionen som skall 
diskuteras.

■ Mats Karlholm

”Hur och var 
lyckas man att 
rekrytera nya 
anhängare?” 

Felaktiga  
påminnelser!
I det senaste utskicket av på
minnelser för inbetalning av 
medlems och  prenumera tions
avgifter till Humanisterna har vi 
upptäckt att ett  flertal felaktigheter 
förekommer. Vi beklagar detta 
starkt.

Om ni har fått en påminnelse 
trots att ni vet med er att ni har  
betalat, så ber vi er att bortse ifrån 
påminnelsen. För den som fått  
en korrekt påminnelse är det bara 
att betala som vanligt. Vi vill  
samtidigt betona att inga följder 
uppkommer för den som ej betalar,  
förutom att man efter en tid faller 
ur systemet, som prenumerant och/ 
eller medlem. Inkassoåtgärder eller 
liknande förekommer inte hos oss  
som ideell förening.

Det senaste året har vi infört ett 
nytt dataprogram för registrering  
och fakturering, vilket tyvärr ännu 
inte är helt inkört. Vi ber om  
över seende med problemen pga. 
detta, samtidigt som vi mycket väl  
förstår all eventuell irritation hos 
dem drabbats av onödiga brev från  
oss.

Med vänlig hälsning,
Humanisternas förbundskansli
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nästa HumanistInfo – nr 3/2008 – utkommer vecka 37.
sista manusdag 11 augusti.

Kurs på folkhögskola:

Humanismen
som livssyn

Lär dig mer om humanismen under en 
SOMMARVECKA!

Två kurstillfällen:

23–27 juni på Åsa Folkhögskola

11–15 augusti på Löftadalens 
Folkhögskola

Vad innebär det att vara humanist i  
dagens samhälle? Vad är meningen 
med livet? Hur ser humanister på 

kärleken och döden? Hur formas vår 
personlighet? Kunskap – behöver vi 

den, hur finner vi den? Hur växer mo-
ralen fram? Varför tror många på ödet, 
gudar eller andra övernaturliga krafter? 
Var hittar man inspiration till det goda 
livet? Finns icke-religiösa ceremonier 

för de stora händelserna i våra liv?

Du kommer att träffa människor med 
olika bakgrund och erfarenheter men 

med det gemensamma intresset av att 
få veta mer om humanismen. Vi varvar 
översikter med diskussioner, grupp-

samtal och presentation av aktuell litte-
ratur. Och kopplar av med utflykter och 
kvällssamvaro med sång och musik.

Kursen kan betraktas som en grund-
läggande information om humanism en. 

Inga särskilda förkunskaper krävs!

arrangörer: Åsa Folkhögskola 
respektive Löftadalens Folkhögskola  

i samverkan med förbundet  
Humanisterna.

Anmälan och mer information:  

23-27/6 • Åsa Fhsk
www.asa.fhsk.se/ eller via 

Ylva Eliasson, ulfva@one.se

11-15/8 • Löftadalens Fhsk
www.loftadalen.fhsk.se/ eller via 

Urban Jansson, vast@humanisterna.se

Vill du vara med och  
genomföra våra ceremonier?

humanisternas ceremoniservice växer. Vi genomför  
alltfler barnvälkomnanden, vigslar och begravningar. 
behovet av icke religiösa ceremonier ökar och vi vill 
kunna tillgodose efterfrågan i alla delar av landet.  
Fler officianter behövs speciellt i södra sverige.  

Vi planerar en officiantkurs i södra sverige helgen  
den 4-5 oktober med uppföljning 15-16 november.

kontakta kursledarna:
irene rune arlert

0706-593 755 • E-post: info@gefeedback.se 

mats Lindroth
073- 760 04 91 • E-post: matslindroth@hotmail.com

Humanisterna inbjuder till

Möte med Peter singer 
Inledande föreläsning av prof. peter singer:

ethical aspects of the difference between
secular and religious approaches
Följt av ett existentiellt samtal mellan:

ann heberlein, teologie doktor
georg klein, prof. tumörbiologi

peter singer, prof. Filosofi

språk: Engelska
tid: Torsdag 29 maj kl. 19.00

plats: Lärarhögskolan, Stockholms Univ. (Aulan, Konradsberg).

Förhandsbokning genom inbetalning av 100 kr senast  
26 maj till PlusGiro 6636591. Ange ”Singer 29 maj”. 

Även direktinsläpp så länge platser finns kvar.
För info: kansli@humanisterna.se,  0850862290.


