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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om att ge en bild av förbundet Humanisternas debatt och porträttering 

av islam och muslimer. Detta med hjälp av utländska ateister som även förekommit i 

förbundets egen tidskrift Humanisten. Mina frågeställningar är: hur framställs islam och 

muslimer utav media och av förbundet Humanisterna? Vilken kritik har framförts av 

Humanisterna angående islam och muslimer? Bidrar förbundet till en ökad schablonisering av 

islam och muslimer? För att nämna kortfattat vad jag kommit fram till kan det sägas att 

Humanisterna, när de skriver om islam eller muslimer, delvis är intoleranta i sin retorik. Den 

kritik som framförts mot förbundet är bland annat att de vill tvinga på en sekulär 

livsåskådning och att de tror dig ha ett slags monopol på sanningen. Eftersom den mediebild 

som redan existerar om islam och muslimer är negativt laddad, så hjälper Humanisterna till att 

öka den bild av islam som finns som den ”onda, mörka” religionen i vår tid, det vill säga, ökar 

en redan existerande schablonisering av muslimer. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I ett anförande från Svenska Kyrkans forskningsråd skriver Jayne Svenungsson om kritiken 

av religion, vilken ständigt omtalas i singularis och framförallt syftar på kristendomen och 

islam. Den framställs entydigt i termer av bildningsförakt och fideism, nedvärderande av livet 

här på jorden, avsky inför kropp och sexualitet, föraktande av kvinnor och homosexuella för 

att nämna några. Hon menar även på att kritiker ofta är påvisat provocerade av talet om en 

moderat islam eller av liberala former av kristendomen just för att detta differentierar och 

problematiserar den arkaiska bild av de religiösa traditionerna man väljer att anta som den 

enda. Teologin har ett ett ansvar att bemöta den samtida religionskritiken på ett sätt som inte 

endast bygger på ett abstrakt religionsbegrepp. Detta gör man mest övertygande genom en 

diskurs vilken är rotad i konkret praktik som i verkligheten vittnar om det komplexa med 

religion och därmed om brister i den schablonbild som porträtteras i den samtida 

kulturdebatten.1 Med detta i åtanke är det viktigt att se hur kritiken mot religionen ser ut och 

hur det ser ut i dagens Sverige angående stigmatisering och schablonering av islam och 

muslimer. Sigurdson skriver att Sverige ofta porträtteras som ett av världens mest 

sekulariserade länder och ingenstans har religion haft så lite inflytande och engagemang hos 

befolkningen. Under senare tid har den denna allmänna bild av Sverige som ett slags 

sekulariserat paradis förändrats, murarna som försökt hålla religiositeten på avstånd verkar 

rämna. Sociologer, filosofer, teologer och andra talar om religionens och Guds återkomst, 

dagstidningar har dessutom visat ett ökat intresse för religion i allmänhet.2 

 

1.2 Syfte 

Skälet till att denna uppsats blev till har varit att en märkbar förvärrad mediebild av islam 

infunnit sig i Sverige men även att religionen enligt vissa börjar komma tillbaka. Mitt främsta 

syfte är att forska i hur Förbundet Humanisterna porträtterat bilden av islam och muslimer i 

debatten. Jag ska även ge en överblick över hur den allmänna mediebilden av islam och 

muslimer ser ut och ifall Humanisterna kan tänkas öka misstron mot dessa. 

 

                                                 
1 Svenska Kyrkan, 2006, Janye Svenungsson 
2 Sigurdson, 2003, s 21 
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1.3 Frågeställningar 

Hur framställs Islam och muslimer utav media och av förbundet Humanisterna? Vilken kritik 

har framförts mot Humanisterna angående islam och muslimer? Bidrar förbundet till en ökad 

schablonisering av islam och muslimer? 

 

1.4 Metod 

Min metod är av kvalitativ art då den främst bestått av textanalyser ur olika artiklar ur 

följande dagstidningar: Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter samt tidskriften 

Humanisten. Förbundet Humanisternas tidskrift har jag läst årgångarna 2003-2008. Problem 

med mitt ämne har varit att kunna avgränsa ämnet, det finns ett stort stoff med material främst 

på Internet. Till exempel om Halal-TV debatten där det finns ett stort utbud med artiklar 

skriva av många olika deltagare. Det är alltså omöjligt att kunna få med alla vinklar i den 

debatten. När jag har läst i tidskriften Humanisten har jag i vissa artiklar utelämnat delar då 

det varit mindre viktiga i sammanhanget. Ett problem med min metod var att när jag hänvisar 

från svenska kyrkans hemsida, från en ”fråga och svar” sida. Där finns inga uppgifter om när 

frågan ställdes eller när svaret publicerades. Samt att vissa svar endast signerats med ett 

förnamn, det gör det svårt att veta vem som exakt svarat. I kapitel tre, humanisternas 

islambild, har jag direkt efter utvalda citat kommenterar och analyserat direkt, detta syns i 

kursivt typsnitt. En sak som jag kunde ha använt mig som metod var genom intervjuer, med 

till exempel Humanisternas ordförande eller någon av de andra medlemmarna, exempelvis 

Björn Ulvaeus. Det är en metod jag valt att inte använda mig av olika skäl, det ena är att 

eftersom ämnet islam är kontroversiellt och det hade varit svårt att få mer än diplomatiska 

svar från dessa personer. Samt att de kanske inte överhuvudtaget hade varit nåbara eller 

villiga att svara på frågor. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är byggd i sex olika kapitel. Det första kapitlet är inledningen och där tar jag 

upp punkterna: bakgrund, syfte, frågeställningar och metod. I det andra kapitlet behandlar jag 

ateism i dess olika former, underrubriker där är religionsfrihet i Sverige, det sekulära 

klimatets konsekvenser, den svenska ateismen – Humanisternas. Dessutom tar jag upp två 

utländska ateister, amerikanen Sam Harris och fransmannen Michael Onfray. Där behandlar 

jag hur de har uttalat sig om religion och islam. Den näst sista underrubriken i kapitel två har 

jag döpt till mediebilden av islam och muslimer, där tidigare forskning om detta tas upp. 
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Den sista underrubriken handlar om Halal-TV, ett omtalat TV-program där tre muslimska 

kvinnor är programledare. Nästa kapitel är själva kärnan i uppsatsen och heter Humanisternas 

Islambild. Där undersöker jag hur olika medlemmar i gruppen har uttalat sig om islam och 

muslimer. Det fjärde kapitlet handlar om kritiken mot Humanisterna där olika personer uttalat 

sig olika sammanhang om hur förbundet har uttalat sig om religion och islam. Det nästa sista 

kapitlet i uppsatsen är en avslutande diskussion där jag nämner de viktiga argument som 

framhållits från både humanister och kritiker till dem. Allra sist kommer min käll- och 

litteraturförteckning. 
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2. Ateismen i nytt format 

 

2.1 Religionsfrihet i Sverige 

Sedan 1951 har Sverige haft en lag som garanterar religionsfrihet och det står bland annat i 

den att: ”alla äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets 

lugn eller åstadkommer allmän förargelse”. Religiösa grupper och troende människors 

anspråk på särbehandling är särskilt intressanta eftersom de trots allt, i ett grunden 

genomsekulariserat samhälle, väcker starka känslor och möter lite förståelse kan vi läsa enligt 

Karlsson & Svanberg.3 För troende människor är religionsfrihet inte i första hand en juridisk 

eller filosofisk fråga utan det handlar om möjligheterna att faktiskt få utöva sin religion och 

att kunna leva i enlighet med den oavsett vad omgivningen anser om deras sätt att leva.4 Till 

de religiösa förändringarna i Sverige hör att religionen som ideologi tappat mark i det 

offentliga livet och är numer ett av världens mest sekulariserade länder. Karlsson & Svanberg 

skriver vidare att det är ett faktum, som sociologen David Martin framhåll i en stor 

undersökning på 1970-talet och vilket bekräftades senare av religionssociologen Thorleif 

Pettersson i hans studier. Att färre människor i Sverige har minskad gudstro betyder på 

samma gång att vardagen för de flesta människor är fri från religiöst inflytande läser vi 

fortsättningsvis.5 Att vara kristen, muslim, jude, hindu eller buddhist i det svenska samhället 

innebär därför att bejaka en religiös identitet i en omgivning som har lite förståelse med 

religiositet, vilket är en erfarenhet som alla troende i Sverige delar, oavsett konfessiell 

tillhörighet. I och med de stora omvälvningarna med sekularisering och pluralism som följd 

blev religionsfriheten under 1900-talet livligt diskuterad. Generellt rådde ett öppet och 

tolerant samhällsklimat med reservation för att förändrings- och förnyelseprocesser alltid 

innehåller en viss mängd av motreaktioner enligt Karlsson & Svanberg. Utvecklingen mot 

ökad religionsfrihet nådde en sin höjdpunkt 1951 i och med religionsfrihetslagens inträde. 

Den var avsedd för att omforma och anpassa den religionsfrihet som varit erkänd sedan lång 

tid till moderna omständigheter.6 Med nya invandrargruppers etablering är det emellertid i 

dag återigen viktigt att diskutera skilda trostillhörigheters rättigheter och möjligheter skriver 

författarna.7 

 

                                                 
3 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 5 
4 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 6 
5 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 11 
6 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 12 
7 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 14 
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2.2. Det sekulära klimatets konsekvenser 

Sverige är ett mångkulturellt land där invandrargrupper från olika länder har blivit en ny 

naturlig del av samhället. Många svenskar har en begränsad kontakt med kyrkan och den 

används snarare i sammanhang så som begravning, dop och bröllop på grund av traditionell 

bakgrund. Det existerar snarare en folkreligiositet som väcks vid dessa speciella tillfällen i 

livet menar Karlsson & Svanberg.8 Att bli förnekad sin rätt att leva i enlighet men sin religion 

ger upphov till att man upplever stor stress, frustration och även skuld. Vi har till exempel 

fallet med religiös kost. Inom islam och judendom finns speciella slaktmetoder och ett förbud 

mot svin- och blodmat. I de flesta skolor finns det speciellt kost som lagas enligt de riktlinjer 

som finns, i de fall där skolor inte förser elever med denna kost kan problem uppstå. En annan 

faktor vilken är en av grundpelarna i islam, bönen, är ett moment som också kan skapa stress 

för en troende. Bönen kräver avskildhet på en arbetsplats och kräver avbrott vid vissa 

tidpunkter på dygnet. Alla arbetsgivare har inte böjt sig för denna rit och detta gör att den 

troende får problem att utöva sin tro utan konsekvenser i sin arbetssituation.9 Idag samarbetar 

religiösa samfund med varandra, och arbetar mycket med socialt arbete och är mer öppnare 

till att diskutera religionsfrågor med varandra. 

 

2.3 Den svenska ateismen – Förbundet Humanisterna 

Under senare hälften av 1900-talet, snarare -70, -80 och 1990 talet, var ateismen rätt lågmäld 

och hade inte stort utrymme i samhällsdebatten. Detta gällde speciellt i Sverige, men under 

2000-talet fick Humanisterna en ny ordförande vid namn Christer Sturmark. Han startade en 

helt ny debatt i samhället och började använda sig av diverse kända profiler för att få ännu 

större utrymme i debatten. Även utländska ateister som Sam Harris, Michael Onfray och 

Christopher Hitchens gjorde att ateismen fick ett nytt uppsving där den fått ny form. 

 

På Humanisternas hemsida, kan vi finna information om vilka de är och vad de står för. Vi 

läser där bland annat att Förbundet Humanisterna grundades 1979 och är dessutom anslutet 

till International Humanist and Ethical Union (IH-EU), vilka bildades 1952 och är officiellt 

representerat i FN, UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet. IH-EU är en sammanslutning 

av humanister världen runt och fungerar som ett paraplyorgan för cirka 100 organisationer i 

cirka 40 länder. När det gäller gruppen Humanisternas tankemässiga bakgrund, menar de att 

humanismens idétradition kan spåras tillbaka till antika filosofer som Sokrates och Epikuros. 

                                                 
8 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 13 
9 Karlsson & Svanberg, 1998, s. 22 
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Denna filosofi började växa fram under renässansen och fick sitt uppsving i och med 

upplysningstidens idéer om frihet, jämlikhet, broderskap, rationalism, tolerans och humanitet. 

Några exempel på viktiga namn i den egna traditionen är Voltaire, John Stuart Mill, Richard 

Dawkins, och i Sverige Ingemar Hedenius och Knut Wicksell. När det gäller själva begreppet 

humanism och humanist kan det användas i flera sammanhang. 

 

Humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande då den sätter människan och 

människovärdet i centrum vilket förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett 

bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Mänskliga rättigheter och demokrati 

är universella värden som måste gälla för alla oavsett var man bor och lever. Andra 

grundläggande beståndsdelar av humanismen är ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig 

kunskapssyn. Den är sekulär som livssyn och anser att det inte finns några förnuftiga skäl till 

att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklarningar av tillvaron. De har en 

kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism. De vill vidare ha en 

klar åtskillnad mellan kyrka och stat samt respektive religion och skola. Religion är enbart en 

privatsak och ska inte blandas in i det offentliga samhället. Humanisterna slår vakt om det 

sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin. De vill främja humanismens 

livssyn som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik. 

 

De specifika saker som förbundet Humanisterna vill jobba med (alla punkter är direkt 0citerat 

från hemsidan): 

• Värna det sekulariserade samhället 

• Avskaffa kyrkans huvudansvar för begravningsväsendet 

• Nej till konfessionella friskolor 

• Nej till etik byggd på religiösa myter. Utveckla samhälle och kultur på humanismens 

värdegrund 

• Värna rätten till fri abort 

• Sexuell frihet för samtyckande vuxna och respekt för sexuella minoriteter 

• Förbud mot kvinnlig och manlig könsstympning (omskärelse) 

• Människovärdig vård i livets slutskede och tillsätta en utredning om frivillig eutanasi 

• Alla människor skall ha rätt och möjlighet till icke-religiösa ceremonier vid ett barns födelse 

en ung människas inträde i vuxenlivet, etablerandet av en parrelation samt livets upphörande 

 

 9



Gruppen vill även befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, och från 

religiösa skuld- och skamkomplex samt tron på gudomliga hot och straff. Man vill främja en 

etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-

deklarationen, istället för en etik byggd på religiösa påbud och dogmer. 

 

Exempel på aktiva företeelser hos Humanisterna är bland andra att de: 

• Informerar om humanismen som livsåskådning 

• Granskar och debatterar totalitära och rasistiska ideologier, religiösa läror och traditioner 

och de konsekvenser dessa får för individ och samhälle 

• Arrangerar humanistisk konfirmation för ungdomar 

• Bistår med råd vid vigsel/partnerskap och humanistisk begravning 

• Ger ut tidskriften Humanisten med aktuell kultur- och livsåskådningsdebatt 

• Delar årligen ut Ingemar Hedeniuspriset10 

 

2.4 Sam Harris 

Christer Sturmark, även förläggare på bokförlaget Fri Tanke, har utgivit amerikanen Sam 

Harris bok Letter to a Christian Nation med svensk översättning av till lika Humanisten Lena 

Andersson. Harris har även publicerat en annan bok ”The End of Faith” där han skriver om 

Islam. Vi kan bland annat läsa i denna bok: 

  

Vi är i krig med Islam, det ligger dock inte direkt i olika politikers intressen att öppet bekräfta 

detta, men faktum är att det är så. Det är inte bara endast att vi är i krig med en annars fridfull 

religion vilken har blivit ”kapad” av extremister. Vi är i krig med precis den vision av livet 

vilket förordnas till alla muslimer i koranen, och fortsättningsvis genomarbetad i hadit 

litteraturen, vilken upprepar profetens ord och handlingar. En framtid där Islam och Västvärlden 

inte står vid gränsen av gemensam förintelse, är en framtid där de flesta muslimer har lärt sig att 

ignorera den största delen av deras kanon, precis som kristna har lärt sig. En sådan förändring är 

knappast benägen at ske, med tanke på Islams grundprinciper.11 

 

I hans bok brev till en kristen nation kan vi läsa att han påpekar att andra tror att det är en 

omöjlig ambition att få religioner att försvinna eller upphöra – dock så har detta skett i stora 

delar av den utvecklade världen. Till exempel nämner han länder som Norge, Australien, 

Kanada, Storbritannien och Sverige bland annat. 

                                                 
10 http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=32 
11 Harris, 2006, s. 110 (min översättning) 
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Dessa ska alltså vara några av de minst religiösa samhällena i världen och enligt FN: s rapport 

om mänsklig utveckling från 2005, är även dessa länder, framhåller Harris, de sundaste att 

leva i om man ser till inkomst per capita, utbildningsnivå, jämställdhet och 

spädbarnsdödlighet.12 Vidare, länder med utbredd ateism är de mest generösa när det gäller 

välfärdssatsningar och bistånd till utvecklingsländer menar Harris dessutom.13 Han skriver 

också att en av religionernas mest skadliga effekter är att den skiljer moralen från lidandet och 

att religion får människor att inbilla sig att något är av moralisk art när det i själva verket inte 

är det. Dessutom, religioner får människor att tro att något är moraliskt men vilket i själva 

verket är mycket omoraliskt och åsamkar ”ohyggligt lidande”. Ett exempel är att religiösa 

människor ömmar mer för mänskliga embryon än för stamcellsforskning, vilket skulle kunna 

rädda liv. Dessutom, det är även därför religiösa kan predika mot användning av kondomer i 

Afrika samtidigt som miljontals människor där dör av AIDS varje år.14 Harris fortsätter med 

att skriva att religionen höjer insatserna i mänskliga konflikter mycket mer än vad till exempel 

stamtänkande, rasism eller politik någonsin kan göra. 

 

Fortsättningsvis skriver Harris att en ”evigt bestående patologisk faktor” i mänsklig kultur är 

benägenheten att uppfostra barn till att frukta och demonisera andra människor på en grund av 

religion. Tron inspirerar till våld på två olika sätt, för det första, dödar människor ofta andra 

eftersom de tror att universums skapare vill att de ska göra det – islamistisk terrorism enligt 

honom är ett modernt exempel på ett sådant beteende. För det andra hamnar fler människor i 

konflikt med varandra eftersom de deformerar sin moraliska hemvist efter religion, alltså 

muslimer tar parti för andra muslimer och så vidare. Konflikterna är inte alltid uttryckligen av 

religiös karaktär men ”trångsyntheten och hatet” som sliter isär samhällen, menar Harris, är 

ofta en följd av religiös identitet.15 Han menar att han tror att många av de religiösa 

motsättningarna i världen alltid orsakas av brist på utbildning, av fattigdom eller av politiska 

beslut. Dessutom, Harris skriver att de allra flesta icketroende och liberal-religiösa tror att 

ingen egentligen offrar sitt eller andras liv på grund av sin tro, dessa människor vet helt enkelt 

inte vad det innebär att vara säker på att paradiset existerar.16 

                                                 
12 Harris, 2007, s. 44 
13 Harris, 2007, s. 46 
14 Harris, 2007, s. 28 
15 Harris, 2007, s. 78 
16 Harris, 2007, s. 79 

 11



Jorden är hem för cirka 1,4 miljarder muslimer och utav dessa tror många, enligt Harris, att vi 

andra, en dag antingen kommer att konvertera till islam, leva i underkastelse under ett 

muslimskt kalifat eller helt enkelt dödas för vår ohörsamhet. Vi kan även läsa i Harris bok att: 

 

Genom många delar i Europa påvisar det muslimska samfundet en ovillighet att ta till sig länders 

sekulära och medborgerliga värderingar. Däremot utnyttjar de dessa värderingar fullt ut när de 

kräver tolerans för kvinnoförtryck, antisemitism och det religiösa hat som ”regelbundet predikas 

i moskéerna”. Vidare, tvångsäktenskap, hedersmord, gruppvåldtäkter i bestraffande syfte och en 

mordisk avsky för homosexuella är idag karakteristiska i ett övrigt sekulärt Europa, och allt detta 

har vi ”islam att tacka för”.17 Muslimer i allmänhet tenderar att bedöma politiska frågor och 

globala konflikter efter hur dessa förhåller sig till islam, annars riskerar oliktänkande muslimer 

att brännmärkas som avfällingar och dödas av andra muslimer.18 Det är djupt osannolikt att 

splittringen i världen skulle kunna överbryggas med en mellankyrlig dialog, detta eftersom 

fromma muslimer är övertygade om att deras religion är perfekt och att alla avvikelser leder raka 

spåret till helvetet.19 

 

I en bok av Haught, skriver han om Sam Harris angående religion, islam och terrorism. Han 

menar att Harris, som efterföljd av 11 september 2001, funnit en radikal lösning till de 

eskalerande problemen i världen med terrorism. Haught menar att Harris menar att tolerans 

och medmänsklighet inte fungerar.20 Vidare, tolerans för religion är en stor del av problemet 

enligt Harris och han anser att världen kan frigöra sig från tron genom förnuft och vetenskap 

än via våld.21 Vidare, skriver Haught att de nya ateisterna i allmänhet föraktar teologi och de 

anser att akademiska departement/institutioner som är benämnda som just teologiska, är 

absurt. De undrar dessutom varför akademiker och forskare, vilka anses intelligenta, inte 

märker hur farligt det är med teologi runt om jorden menar Haught vidare. Dessutom, teologi 

leder till slut en muslimsk utbrytargrupp till en annan vilka verkar i guds namn.22 

Vi läser fortsättningsvis att Haught hävdar att de nya ateisterna vill att vi ska ge upp all 

respekt för religionsfrihet och religiösa tankar eftersom inget hejdar en av dagens mest 

brådskande problem – religiöst inspirerad terrorism.23 Ytterligare, gällande själva begreppet 

tolerans eller inte, kan vi läsa av Haught att: 

 

                                                 
17 Harris, 2007, s. 80 
18 Harris, 2007, s. 81 
19 Harris, 2007, s. 82 
20 Haught, 2008, s. 1 
21 Haught, 2008, s. 2 
22 Haught, 2008, s. 7 
23 Haught, 2008, s. 9 

 12



Intolerans av tolerans verkar vara en viktig egenskap av de nya ateisternas lösning av problemet 

med humant lidande. I vilket fall, de flesta anhängarna av vetenskaplig naturalism i en modern 

tid har visat sig att de är de lyckosamma att leva i kulturer och länder där en pluralitet av religion 

är accepterad. De har varit tacksamma för denna mildhet, då vetenskaplig naturalism annars 

aldrig hade blivit tillåten att existera jämte trossystem vilka är ideologiskt emot det. Faktum är 

att ifall det vore ett val att rösta i USA idag, vilka de nya ateisterna även kan hålla med om, 

skulle vetenskaplig naturalism bli bortröstade av en majoritet av invånarna. De nya ateisterna har 

rätt när de poängterar att många andra trossystem än vår egen ofta är intoleranta och barbariska. 

Däremot måste de inse att deras egen livsåskådning, vetenskaplig naturalism, skulle aldrig ha 

etablerats sig självt i en modern värld ifall det inte vore för toleransen utvidgad till ”fritänkarna” 

av samma religiösa kulturer vilka gav upphov till vetenskapen. Deras motreplik är att religiösa 

kulturer dem själva aldrig någonsin hade en vettig moral eller rationell rättfärdigande för att ens 

existera överhuvudtaget.24 

 

Haught vill även poängtera att Harris tror sig komma undan med hans ”extrema intolerans”, 

eftersom den snarare är baserad på förnuft än tro.25 Slutligen, skriver Haught att i en så pass 

stökig och oviss värld som vi lever i idag, är attraktionen av en enkel lösning stor och när 

saker och ting går utför är det frestande att demonisera och slita ut delar i det komplexa nätet 

av mänskligt liv och därmed skyller allt det onda på religion.26 

 

2.5 Michael Onfray 

Fransmannen Onfray skriver om Islam i sin bok Handbok för ateister. Vi kan läsa att islam 

förnekar den historiska utvecklingen och då uppkommer ett stängt och statiskt samhälle vilket 

är strängt slutet kring själv självt och fascinerad av de ”dödas orörlighet”. 

Precis som marxismen som en gång strävade efter att förverkliga historien genom att avskaffa 

den, handlar den muslimska ambitionen enligt honom om att kunna härska över hela jorden 

skriver Onfray. Ett samhälle som endast tillämpar Koranens principer, är en slags hyllning till 

den ”döda historiens intighet, tomhet och meningslöshet”.27 Han fortsätter med att definiera 

islam som strukturellt arkaisk på punkt efter punkt. Vi kan fortsättningsvis läsa att: 

 

Islam motsäger allt som upplysningstiden uppnått i Europa sedan 1700-talet vilket innebär att 

man fördömer och avvisar intolerans, avskaffar censur, förkastar tyranneriet och förespråkar lika 

rättigheter för alla.28 Den islamska teokratin i likhet med fascism stödjer på ”hypermoralisk 

                                                 
24 Haught, 2008, s. 10 
25 Haught, 2008, s. 11 
26 Haught, 2008, s. 12 
27 Onfray, 2005, s. 241 
28 Onfray, 2005, s. 247 
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logik”. Med det menas att Gud styr historien och allt står under order från Allah som kräver en 

etisk rening av den troende. Därav kommer sig hatet mot köttet, kroppen, den fria sexualiteten 

och så vidare.29 

 

Onfray fortsätter med att jämföra fascism och islamism: 

 

De båda bygger på en ”inkallelselogik”. Alltså inget och ingen får saknas på uppropet vilket 

kräver en allmän mobilisering av statsapparatens hela maskineri, alltså alla institutioner måste 

mobiliseras från press, militär, utbildning till vetenskapsmän, författar och forskare. 

Kompetensen blir en sekundär fråga då det primära är tron, religiositeten och 

religionsutövningen. Allt som karakteriserar fascismen återfinns i det islamska styrets teori och 

praktik.30 Monoteismen avskyr intellektet, denna sublima dygd vilken består av konsten att 

förbinda det som till att börja med och för det mesta uppsattas som sammanhangslöst. Istället 

gör intellektet det möjligt att upptäcka oväntade och verkliga orsakssammanhang och producerar 

förklaringar som är förnuftiga, övertygande och stödda på grundliga resonemang. Genom just 

intellektet undviker man alla myter och sagor, heller inget paradis efter döden och ingen själ som 

fräls eller fördöms, ingen gud som ser och vet allt.31 

 

Onfray hävdar dessutom att om man avvisar trons illusion, guds tröst och religionernas sagor, 

framträder verkligheten som den verkligen är – tragisk. Hellre en sanning som genast får oss 

att nyktra till och då kan hindra oss från att förlora vårt liv genom att ställa det under tecknet 

av en levande död, än en historia som tröstar för stunden men gör att vi går miste om vårt 

enda sanna goda, vilket är livet här och nu menar Onfray slutligen.32 

 

2.6 Mediebilden av Islam och muslimer 

Enligt Brune handlar nyheter om invandrar- och flyktingfrågor i stor utsträckning om 

bedömningar och verksamheter inom olika myndigheter – som ibland kallas ”vi”. 

Myndighetsdiskurserna populariseras och naturliggörs i en nyhetsrapportering som 

rutinmässigt riktar blickarna mot invandrare och flyktingar som problematiserade objekt.33 

Brune skriver också att immigrationen av muslimer till Europa har varit omfattande under 

efterkrigstiden och muslimsk religion, kultur och muslimska seder har kommit närmare. Islam 

är Sveriges näst största religion, efter kristendomen. 

                                                 
29 Onfray, 2005, s. 249 
30 Onfray, 2005, s. 250 
31 Onfray, 2005, s. 90 
32 Onfray, 2005, s. 92 
33 Brune, 1998, s. 53 
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I dagsläget har den svenska allmänheten väl utvecklade attityder till Islam och dessa sträcker 

sig sannolikt till att gälla muslimska invandrare. Hon menar även att islam dessutom är en 

religion som majoriteten av svenskarna knappast har några personliga erfarenheter av och 

svenskarnas attityder borde alltså bottna i traditionella religiöst färgade föreställningar som 

bland annat förmedlats via exempelvis skolundervisningen. Dock, framför allt torde 

attityderna främst spegla massmediernas bevakning av händelser som på olika sätt kopplas till 

Islam.34 

 

Trots att medieforskningen har haft svårt att klargöra sambanden mellan medieinnehåll å ena 

sidan och människors attityder å den andra, menar Brune att det sunda förnuftet säger att det 

finns ett samband. Fortsättningsvis, det är troligt att en negativ bild av islam i medierna 

påverkar människors attityder i en negativ riktning och att hävda att svenskarnas inställning 

till islam är negativ är knappast en överdrift läser vi. I en omfattande enkätundersökning som 

gjordes i början av 1990-talet sade drygt två procent sig ha sig en mycket eller ganska positiv 

inställning till islam och närmare 65 procent sa sig ha en ganska eller mycket negativ 

inställning. Dessutom, över en fjärdedel av svenskarna svarade att muslimer inte bör ha 

samma rättigheter i Sverige som andra religionsutövare och drygt hälften av svenskarna ville 

minska invandringen av muslimer. Brune kommer allt fram till att det alltså finns en stark 

korrelation mellan en önskan att minska invandringen av muslimer och en önskan att ta emot 

färre flyktingar över huvud taget. Motviljan mot det främmande går hand i hand med 

motviljan mot islam. 

 

De flesta svenskar stöder religionsfrihet i Sverige, utom när det gäller en sådan för 

muslimer.35 Det kan vara så att islam uppfattas som ett samlingsbegrepp för det främmande, 

det okända, och därmed det hotande skriver Brune. Motståndet mot islam och muslimer skulle 

därmed kunna uppfattas som ett motstånd mot det avvikande, ett motstånd som blir större ju 

mer avvikande och farlig man föreställer sig främlingsfientlighet.36 Vi kan läsa att en teori 

kring det ökade medieintresset för islam är den kommunistiska världens sammanbrott, vilken 

har skapat ett nyhetsmässigt vakuum som i nutiden lagt islam i centrum av olika anledningar. 

Alltså, Sovjetunionens upplösning har medfört att religionen fått ökad betydelse.37 

                                                 
34 Brune, 1998, s. 72 
35 Brune, 1998, s. 73 
36 Brune, 1998, s. 74 
37 Brune, 1998, s. 75 
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Media arbetar med stereotyper och symboler och använder dessa i hög grad när det handlar 

om islam, vissa symboler är helt enkelt utvecklade och uppfunna av medierna själva.38 

Exempel på sådana är: fundamentalism, Allah, Koranen samt Islamist menar Brune. 

Det finns dessutom mediala symbolbilder för islam, till exempel ett foto av en ayatolla med 

buskiga ögonbryn med en ondskefull och genomträngande blick, det finns även minareter, 

män som ligger på knä och ber samt kvinnor i slöja skriver Brune. Det är troligt att de flesta 

av dessa symboler har laddats allt mer negativt i takt med att mediernas islambild utvecklats 

och människors attityder påverkats.39 På grund av de flesta svenskars negativa attityder till 

islam har centrala muslimska symboler fått en stark negativ värdeladdning som har 

auktulaiserats och förstärkts genom att dessa symboler dessutom figurerar i 

mediesammanhang där de kopplats till våld och förtryck. Många människor reagerar starkt 

eller ofta negativt på ord som ”islam” eller ”Allah” samt av bilder på kvinnor bärandes 

slöja.40 Fortsättningsvis, skriver Brune att hos vissa forskare och media i västvärlden exist

en benägenhet att kalla islamisk politisk aktivism för ”fundamentalism”. Detta medför vis

problem då ordet ursprungligen användes som benämning på en kristen rörelse i början av 

1900-talet som reagerade mot det ökade bruket av en historisk-kritisk bibeltolkningsmetod.

erar 

sa 

                                                

41 

Under åren 1909 och 1915 gav den gruppen dessutom ut tolv skrifter under 

titeln ”fundamenten” och dessa texter reflekterade en konservativ evangelisk protestantism 

där man hävdar att Bibeln är ofelbar och ska tolkas bokstavligt. 

 

Brune menar även att inom media har termen ”fundamentalism” ofta figurerat i samband där 

den har kunnat kopplas till religiöst våld och trångsynthet. Alla begrepp byter ibland mening 

och innehåll, det finns därför ingen anledning till varför just denna term inte skulle drabbas av 

det. Vidare kan vi läsa att problemen uppstår när alla inte har det klart för sig hur användarna 

använder ordet och begreppet har blivit allt vanligare, få bryr sig dock om att definiera eller 

förklara vad de menar och bryr sig inte om att problematisera termen. Det var i och med den 

islamska revolutionen 1979 som forskare och journalister överförde 

begreppet ”fundamentalism” från det kristna till det muslimska sammanhanget. Då det 

fortfarande har många konnotationer till kristendomen är det inte problemfritt att tillämpa 

begreppet på en helt annan religion och kultur. 

 
38 Brune, 1998, s. 82 
39 Brune, 1998, s. 83 
40 Brune, 1998, s. 84 
41 Roald, 2005, s. 223 
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Vi kan även läsa att ifall man ska utgå från den ursprungliga betydelsen av fundamentalism, 

att den religiösa skriften är ofelbar och att de händelser som nämns i Koranen är historiska 

fakta och inte symboliska, kan man nästan påstå att alla muslimer är fundamentalister då det 

råder en stor enighet om koranens ofelbarhet.42 När det gäller ett annat vanligt förekommande 

begrepp, ”islamism”, definieras det ofta enligt Brune som islamisk politisk aktivism, alltså 

islamiska handlingar av politisk karaktär.43 Det är många som anser att islamismen är anti-

modern, däremot vore en mer precis definition vara: ”en reaktion på moderniseringen”. 

Slutligen, de flesta av nutidens islamiska eller islamistiska rörelser kan betraktas som 

moderna, detta eftersom de inte bara använder modern teknologi utan har även en modern 

ideologi.44 

 

2.7 Halal-TV 

Sveriges Television har under hösten 2008 sänt ett omdebatterat samhällsprogram, vad som 

varit den största kontroversen för kritikerna är att det leds av tre svenska muslimska kvinnor 

som bär slöja. Denna debatt kan på ett sätt ses som ett symptom på ett klimat där det blivit 

vanligt att kritisera islam med alla dess komponenter. Detta TV-program har fått utstå en del 

kritik och här nedan redogör jag för en stor del av den. Programmet har skapat stor debatt i 

bland annat Svenska Dagbladet där Humanisten Dilsa Demirbag-Sten skrivit ett antal 

debattartiklar och fått repsons på dessa. En av de största anledningarna för kritiken mot Halal-

TV och dess programledare är att dessa tre kvinnor ska representera en stor befolkning 

muslimer. På det har SVT svarat att programmet är en dokumentär och att kvinnorna främst 

ska ses som huvudrollsinnehavare och inte som programledare. I en sådan programform ska 

man kartlägga verkligheten och då blir valet att dessa kvinnor tar ett ställningstagande.45 

 

I den inledande artikeln av Demirbag-Sten, vilken var startskottet för en debatt i Svenska 

Dagbladet, menade hon att det vore intressant att veta hur SVT förhåller sig till det 

publicistiska uppdraget när de anser att tre beslöjade kvinnor leder programmet Halal-TV och 

ska representera den muslimska gruppen i Sverige. Men ändå representerar kvinnorna endast 

sig själva, så förvirringen är total enligt henne. Hon anser även att det är viktigt att religioner 

belyses och olika religiösa grupper får komma till tals, men då under ledning av politiskt och 

religiöst obundna journalister som förhåller sig kritiskt till ämnet. 

                                                 
42 Roald, 2005, s. 224 
43 Roald, 2005, s. 225 
44 Roald, 2005 s. 226 
45 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1973923.svd 
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Vidare, det finns många möjligheter för public service att inom en ram av god journalistisk, 

lyfta fram en mångfald vilken präglar den muslimska delen av befolkningen, och detta utan 

att reducera dem till djupt troende, beslöjade, homofobiska nykterister vilka anser att kvinnor 

ska vara oskulder fram till äktenskapet samt förordar stening vid otrohet. Slutligen, 

Demirbag-Sten menar att i och med att man gör dessa tre kvinnor till frontfigurer för 

kontroversiellt program, med en tvivelaktig och en oreflekterad grundtanke, kastas de ut i en 

ibland skoningslös debatt, medan redaktionen för programmet förblir anonyma för tittarna. 

Dessa unga kvinnor ska leva med programmet i hela sina liv med dess konsekvenser.46 

 

Enligt Joakim Sandberg, ansvarig utgivare för Halal-TV, är det knappast första gången som 

SVT visar en dokumentär om Sverige och inte den sista i raden. När kanalen överlåter 

mikrofonen till tre svenska kvinnor vilka är troende och bär slöja sticker det i många 

människors ögon, uppenbarligen behöver inte kritikerna inte ens se programmet förrän de vill 

att det ska stoppas. Ett av seriens teman är just att kvinnorna utifrån sin bakgrund, uppväxt 

och värderingar ställer frågor om varför det till exempel sups som det gör i Sverige. 

Sandberg menar vidare att debatten om det mångkulturella Sverige är avgörande för landet 

och den behöver många deltagare, upphovsmän och kvinnor. Den är inte heller avslutad i och 

med Halal-TV, däremot har programmet tagit ett kliv mot att tillåta människor som lever med 

olika frågor varje dag uttala sig.47 

 

I Demirbag-Stens replik till Sandberg menar hon att Sandberg iklär sig rollen som 

yttrandefrihetsmartyr när man ifrågasätter valet av programledare av programmet. Hon tycker 

att det är oroande att han inte ser skillnaden mellan att låta representanter för olika 

uppfattningar komma till tals och att låta dem leda program. Demirbag-Sten fortsätter med att 

mena att ifall SVT vill sträva efter att spegla mångfladen i landet borde det innebära att 

religiösa företrädare som Ulf Ekman, Åke Green eller en ortodox rabbin får ha TV-program. 

Vi kan även läsa att Demirbag-Sten tycker att det är inför islam som SVT: s omdöme grumlas 

då de verkar tro att islam är en etnicitet och inte en religion, och därför uppfattar Sandberg 

kravet på ett kritiskt perspektiv som uttryck för intolerans. Vidare, Sandberg klagar på att 

programmet inte fått en chans och försöker undvika det som kritiken egentligen gäller, 

nämligen programledarna som ska vara representanter för public service. 

                                                 
46 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1972377.svd 
47 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1972378.svd 
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Dessa tre kvinnor, vilka är troende, varav en tidigare har förordat stening vid otrohet och inte 

vill skaka hand med främmande män, ska leda åtta program i SVT. Vi kan även läsa att 

Demirbag-Sten anser att SVT tror sig veta hur en ”riktig” muslim förhåller sig till världen, en 

kvinna bör vara beslöjad, sätta islam i första rummet och uppmuntra till könssegregation 

stening vid otrohet. Hon menar att detta säger mer om redaktionens syn på den muslimska 

delen av den svenska befolkningen än om den verklighet som råder för de flesta andra som 

bor i Sverige. SVT har dessutom poängterat att programledarna är människor som vi andra, 

vilka äter, sover och går. De flesta har kläm på att även djupt religiösa, också till exempel 

anhängare till Livets Ord, gör sådant. Slutligen menar Demirbag-Sten att Sandberg och resten 

av redaktionen för Halal-TV tycker detta är exotiskt och fascinerande, kanalen har lagt stor 

vikt att presentera kvinnorna i egenskap av religiösa, dock är det viktigare i sammanhanget att 

de borde vara professionella och kunniga journalister.48 

 

De tre huvudpersonerna, Cherin Awad, Dalia Kassem och Khadiga El khabiry anklagas av 

Dilsa Demirbag-Sten i en artikel i Svenska Dagbladet, att vara fel sorts frontfigurer då deras 

muslimska tro innebär att de bär slöja och inte tar främmande män i handen. Awad skriver att 

Demirbag-Sten driver en tes om att Islam är förtryckande eftersom den inte tillåter människor 

att tycka tvärtom och sedan inte tillåta de som tycker tvärtom att höras. Awad fortsätter, 

tanken med programmet är att låta muslimska kvinnor betrakta Sverige på sitt eget sätt. 

Demirbag-Sten var dessutom inbjuden till förhandsvisningen av programmet men dök inte 

upp, istället framför hon kritik mot oss tre programledare där hon beskriver oss som ”djupt 

troende, beslöjade, homofobiska nykterister.” 

 

I en annan artikel i samma tidning kommenterar Awad Demirbag-Stens beskrivning av dem 

som ”homofobiska nykterister” som även anser att kvinnor ska vara oskulder i väntan på 

äktenskapet, utan att ens har träffat Awad eller någon av de andra två programledarna. 

Demirbag-Sten tycker att de är olämpliga att synas i TV-rutan, vilket ställer en följdfråga för 

programledarna: vad mer än TV får de inte göra för henne? Är det till exempel okej att bli 

polis, fotbollsspelare? Demirbag-Sten är knappast själv objektiv anser de dessutom.49 

 

 

                                                 
48 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1979203.svd 
49 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1992305.svd 
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Demirbag-Stens replik till kvinnorna är bland annat att hon menar på att stark övertygelse har 

ett pris, exempelvis veganer kan inte arbeta på ett slakteri, pacifister skyr vapenaffärer och 

djupt troende människor som sätter sin tro före allt annat samt vill verka för att sprida den, 

inte kan leda ett samhällsprogram på SVT. Åter, till skillnad från andra kanaler har SVT ett 

public serviceuppdrag och finansieras av licenspengar, i uppdraget ingår det bland annat att 

vara politiskt och religiöst obunden. En majoritet av journalister röstar och vissa är religiösa, 

men de allra flesta klarar av att vara yrkesmän och kvinnor när de är på jobbet. Det finns 

vidare lagar och pressetiska regler vilka är riktlinjer för att garantera public service och inte 

förvandlas till en propagandamaskin för en viss grupp. Demirbag-Sten menar också att det 

finns många möjligheter för Sveriges Television att visa på den mångfald och kompetens som 

finns bland muslimer i Sverige, men istället har SVT påvisat en oförmåga att hantera 

skillnader mellan islam och muslimer, och kanalen har framför allt reducerat muslimer till en 

grupp extremister.50 

 

Stefan Swärd, styrelseordförande i Evangeliska Frikyrkan, kommentar även han i Svenska 

Dagbladet denna debatt. Han menar på att djupt troende människor inte definitionsmässigt 

behöver ha sämre förutsättningar än en professionell journalist att agera enligt objektivitetens 

regler, i medierna finns många troende journalister som uppträder professionellt. Ett annat 

exempel är att Sturmark ska leda religionskritiska program i TV8 där sympatiserande kollegor 

i Humanisterna ska intervjuas bland annat. Swärd ställer sig frågorna ifall Demirbag-Sten 

tycker att Sturmark är mer passande som programledare än en muslim? 

Och är det så att en ateist är mer objektiv än en religiöst troende? Swärd håller med 

Demirbag-Sten om behovet för kritisk granskning, alla religiösa grupper måste ställa upp på 

samma grundläggande minimikrav i ett demokratiskt samhälle, exempelvis respekt för 

människovärdet. Att bära slöja ska tolerans, däremot att hävda att stening till döds som straff 

för otrohet är okej, har man gått över gränsen. Då kan man inte vara programledare i TV 

menar Swärd slutligen.51 

 

                                                 
50 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2005075.svd 
51 http://www.svd.se/opninion/brannpunkt/artikel_1981243.svd 
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3. Humanisternas Islambild 

I detta kapitel kommer jag att ta upp uttalanden som medlemmar i Förbundet Humanisterna 

gjort i olika sammanhang om islam och muslimer. Bland annat har ordförande Christer 

Sturmark, medlemmarna Björn Ulvaeus och Lena Andersson sagt eller skrivit om ämnet. 

Efter utvalda citat har jag gjort en mindre analys i kursivt. De flesta citat kommer från 

Förbundets egen tidskrift Humanisten och de är från åren 2003-2008. 

 

Lena Andersson i Humanisterna skriver i en artikel på Newsmills hemsida om religiösa 

människor, och då speciellt muslimer, där hon menar att de är lättkränkta beträffande 

religionen. Kränkthet är känslomässig och går då inte att bemöta med förnuftet, allt som 

återstår är att böja sig, fast yttrandefrihet ska inte böja sig skriver Andersson. Vidare, det enda 

som hjälper mot stark frustrationsbenägenhet är att utsätta sina heliga dogmer på nytt för satir 

och blasfemi. Hon menar att till slut flyttas den kränktes känslomässiga gränser, både 

individuellt och kollektivt.52 

 

Andersson drar många människor över en kam och uppvisar en kvalitet av att vara in tolerant 

mot muslimer. En sådan kommentar kan mycket väl uppfattas som kränkande bara det, och 

direkt dömer ut att ens kunna föra en dialog med någon av annan uppfattning, främst 

muslimer, än henne eller Humanisterna, ja var finns då den demokrati och frihet som 

förbundet talar varmt om? 

 

I flera ledare i tidskriften Humanisten har Christer Sturmark talat om islam och muslimer. I en 

av dessa skriver han om Muhammed-karikatyrerna som publicerats i Jyllands-Posten 2005. 

Dessa har startat en ”brand runt hela världen” på grund av ett nu mycket lättillgängligt 

samhälle där det medians rapportering och nyheter sprids fort. Sturmark menar att de flesta 

antagligen inte ens sett dessa satiriska bilder och att dramat kring denna händelse inte längre 

handlar om religion - intellektuella muslimer vet att Muhammed avbildats många gånger 

tidigare genom den muslimska historien. Han tror snarare att proteströrelsen har ”kidnappats 

av andra krafter” med andra syften. Sturmark menar dessutom att muslimer känner sig sårade 

för att även sekulära bärare av muslimsk kulturtradition har fått lida för muslimska 

fundamentalisters agerade den 9/11 2001. 

 

                                                 
52 http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/29/svenska-intellektuella-viker-sig-islamisterna 
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Detta beror enligt honom på att muslimer upplever bilderna som rasistiska nidbilder där 

arabisk etnicitet karikeras, samt att vi i västvärlden ofta drar alla muslimer över en och samma 

kam. Sturmark frågar varför man inte istället publicerade klassiska bilder på Muhammed 

hämtat från muslimsk litteratur? Då hade man istället ”elegant utmanat det absurda religiösa 

bildförbudet”. Då hade det kanske inte blivit kravaller då en sådan publicering hade varit 

mer ”intellektuellt renare och betydligt mer spännande”. Slutligen frågar Sturmark ifall 

Humanisten borde publicera satirbilderna på Muhammed? Han svarar att yttrandefriheten 

definitivt ger dem rätten att publicera bilder som kan uppfattas som kränkande, dock har de 

inte plikten att göra det och att det enda syftet skulle vara att ytterligare provocera. Han 

skriver även att det vore barnsligt och därför avstår för att det finns viktigare humanistiska 

frågor att driva däremot har ingen har rätten att kräva ett avbildningsförbud av religiösa skäl, 

religioner är ideologier och alla de ska kritiseras i ett demokratiskt samhälle.53 

 

Det är intressant att Sturmark hävdar en självklar rätt till att kunna publicera religiösa 

satiriska bilder som med största sannolikhet kommer att kränka en stor mängd människor. 

Självklart finns det en yttrandefrihet i Sverige som ska respekteras, men som Sturmark själv 

skriver – det finns viktigare frågor att driva än att publicera Muhammed-karikatyerer. 

Däremot kan det antas att Humanisterna skulle få ta emot en stor mängd kritik ifall de skulle 

publicera dessa, det skulle hindra förbundet att få en legitimitet i debatten om religiösa vara 

eller icke vara, så rädslan för sådana negativa konsekvenser hindrar antagligen tidskriften 

från att publicera Muhammed-karikatyrerna. 

 

Vi kan även finna i en artikel i Humanisten från 2007 där två kvinnor, Hybbinette och 

Hagberg, ställer frågan: ”är kränkningar av symboler viktigare än kränkningar av kvinnor”? 

De refererar till Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten. De två skribenterna menar att 

religion i ett sekulärt samhälle är privat, man får tro på vad man vill, om du däremot låter dina 

religiösa uppfattningar bli en del av samhället, har samhället rätten och skyldigheten att 

diskutera, kritiskt granska och framföra synpunkter i alla dess former. Alltså, i 

religionsfrihetens namn har man också rätt att slippa religionen, att inte ständigt bli på 

prackad av den anser skribenterna. De fortsätter: 

 

Kvinnor ”skändas, förtrycks, tvångsbortgifts, misshandlas och mördas i religions namn”, det är 

en kränkning av kvinnors liv och mänskliga rättigheter. Tvångsbortgifte av pojkar hamnar även i 

                                                 
53 Humanisten, nr 1, feb 2006, Christer Sturmark, s. 2 
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samma kategori – sant troende muslimer borde uppfatta detta som en kränkning och borde väcka 

ett starkt motstånd mot de människor som skändar islam i islams namn. Vi vill höra fler 

muslimer säga ifrån, visa att de tar avstånd från detta ”medeltida förtryck”. Varför är så många 

så tysta? Varför försvarar inte muslimer sina kvinnor, systrar och döttrar? Varför säger vissa 

muslimer endast ifrån då karikatyrer dyker upp?54 

 

Det är logiskt att religion mottar kritik från ett idag sekulärt Sverige i debatten, visst är det 

som skribenterna säger – samhället har en rätt och en skyldighet att diskutera och kritiskt 

granska religionen. Men de insinuerar även att människor har rätten att inte ständigt bli på 

prackade den, det låter som om det är det enda sättet som religion yttrar sig, att den prackar 

på människor. Detta stämmer inte riktigt och det är inte så enkelt. Det kan i varje fall mottas 

som kränkande mot religion i allmänhet att anta den som något som hindrar människans 

frihet i sina val. Det skrivs även att fler muslimer borde säga ifrån när det gäller förtryck av 

bland annat kvinnor i religionens namn, att de endast hörs när det dyker upp karikatyrer av 

profeten Muhammed i en tidning som exempel. Detta är även en vettig poäng i sig, men när 

skribenterna menar på att islam är ett ”medeltida förtryck” förlorar de viss legitimitet, det 

understryks starkt vad deras egen uppfattning av islam är och att den inte kommer med något 

gott enligt dem. 

 

I en annan ledare från 2006 skriver Sturmark om Sveriges Muslimska Förbund som fått cirka 

10 miljoner kronor sedan statsbidrag för religiösa samfund infördes år 2000. 2002 utgav 

förbundet skriften ”Att förstå Islam”. Där får vi lära oss att: ”mannen är familjens överhuvud 

och att mannen ska utföra alla sysslor som sker utanför hemmet”. Vidare: ”kvinnan har alla 

plikter inom hemmet, för rättvisans skull vill islam inte belasta kvinnan med att uppfostra 

barnen och sköta hushållet och dessutom yrkesarbeta, men detta betyder inte att kvinnan är 

förbjuden att lämna hemmet”. Alltså, menar Sturmark utifrån dessa fraser, ska kvinnan inte 

förbjudas att lämna hemmet, det måste vara det regeringen menar med att främja 

jämställdheten. Hittills tycker regeringen i alla fall att tio miljoner är dessa värderingar värda 

påpekar han.55 

 

 

 

 

                                                 
54 Humanisten, nr 6, dec 2007, Hybinette & Hagberg, s. 40 
55 Humanisten, nr 2, maj 2006, Christer Sturmark, s. 2 
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I samma tidning kan vi läsa en artikel där Björn Ulvaeus menar att: 

 

Vi som tror på att religion är fiktion får numera definitivt ingen respekt från dem som tror att de 

vet att den är sann”. Ifall någon vill rita en gubbe föreställandes Muhammed, Jesus eller Krishna 

har den personen rätt att göra det, hur plumpt och lågt det än må vara. Vi inte kan vika oss för 

dödshot då ingen vill leva i ett samhälle där man kryper för ”religiösfascistiska mörkermän”. 

Ifall det är så att vissa grupper i Europa känner sig kränkta av sådant som publiceras i tidningar, 

böcker eller som sägs i TV eller radio, betyder det då att man ska avstå från detta frågar Ulvaeus? 

Han svarar ja, ifall man har avsikten att kränka, men nej ifall man vill förmedla något annat, så 

som humor, allvar eller liknande. Religion ska betraktas som vilken ideologi som helst och att 

alla barn har rätt att slippa varje slags indoktrinering. Det är en ”mänsklig rättighet att för ett 

barn att i sin mest receptiva ålder slippa denna påverkan. En grogrund för terrorism skulle 

kanske undanröjas och all barn skulle kunna bestämma sin andliga hemvist i vuxen ålder i stället 

för att bära med sig en religiös ryggsäck från barndomen”.56 

 

Ulvaeus menar alltså att religion ska betraktas som en ideologi och att det medför att alla 

barn har rätten att slippa varje slags indoktrinering. Vem ska få bestämma vad som är bäst 

för just ditt barn? Alltså, barn är mer receptiva för påverkan och detta är något som 

verkligen ska betraktas när man väljer hur man vill uppfostra sitt barn. Än så länge är nog de 

flesta överens, barn ska inte bli intvingade i en religiös gemenskap utan en egen åsikt om det. 

Vad som kan uppröra en läsare i denna artikel är snarare när Ulvaeus menar på att en 

grogrund för terrorism skulle kunna undanröjas när barn helt slipper möta en religiös 

samvaro under barndomen. Det har visat sig till exempel att World Trade Center 

bombmännen varit utbildad medelklass och inte enbart vuxit upp med en religiös närvaro. 

Det är omöjligt att bestämma att ett barn som växer upp i en religiös gemenskap definitivt 

kommer att växa upp till en fundamentalist som helt avvisar förnuft och vetenskap som 

naturliga delar av ett samhälle. 

 

I en annan artikel i samma tidskrift skriver Soleyman Ghasemiani om Muhammed-

karikatyrerna i Jyllands-Posten. Han menar att: 

 

Yttrandefriheten aldrig får strypas hur många miljoner religiösa fanatiker än känner sig sårade. 

Detta då samhället ska står för yttrandefriheten även om det handlar om en enda individs rätt till 

sin åsikt mot hela det övriga samhället och religiösa föreställningar får aldrig komma till att 

bestämma dagordningen för de grundläggande mänskliga rättigheterna vill han poängtera. De 
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islamistiska krafterna måste underordna sig de grundläggande demokratiska fri- och 

rättigheterna. De är de som måste vänja sig vid ordets okränkbara rätt att lämna läpparna; pennas 

rätt att ifrågasätta vilken gudomlighet eller auktoritet som helst; att teckna och nedteckna det 

som faller den in.57 

 

Det är självklart i ett modernt och demokratiskt samhälle att yttrandefrihet är en viktig 

beståndsdel som på ett sätt definierar en bra utveckling i samhället. Ghasemiani menar att de 

fanatiker som tagit illa upp av Muhammed-karikatyrerna helt enkelt måste vänja sig vid 

ordets och pennans rätt att ifrågasätta alla gudomligheter och auktoriteter inom religion, att 

det som faller en in och publiceras ska accepteras av alla religiösa. Helt så enkelt är det 

tyvärr inte, det är svårt att argumentera emot den viktiga yttrandefriheten, men det gör det 

inte det heller helt okej att mena på en yttrandefrihet utan några som helst spärrar eller 

censur. 

 

I artikeln: ”Islamofobi och kritik” av Alex Inkapööl läser vi att det måste kunna gå att 

framföra kritik utifrån perspektivet mänskliga fri- och rättigheter samt demokrati utan att bli 

kallad för islamofob eller antisemit. Han skriver dessutom att för humanister finns det 

åtskilliga skäl för att reagera emot islam, nämligen följande: 

 

1) tron på en gud, 2) uppfattningen att muslimer är skyldiga att följa guds lag, sharia, och 

koranen, 3) åtskillnaden mellan män och kvinnor, 4) idén att det religiösa samhället är 

överordnat det politiska samhället. Därmed är islam i teorin och i många länder också i praktiken 

och odemokratisk, 5) den islamiska rätten anger extrema straffmetoder: stenanden till döds eller 

prygling för utomäktenskapliga sexuella förbindelser, prygel för falsk angivelse mot en gift 

kvinna för äktenskapsbrott, prygel för drickande av vin eller andra rusdrycker, amputation av en 

hand för stöld, dödsstraff, korsfästelse, amputation av hand och fot eller landsförvisning för 

landsvägsröveri eller ”spridande av ofärd”. 

 

Vidare frågar sig skribenten: var går gränsen för toleranserna mot fundamentalistiska 

ideologier och religioner? Speciellt i åtanke när de vill ”utrota otrogna/oliktänkande” samt 

införa sin ”rätta” lära med våld. Ifall man alltid, oavsett kultur, har rätt till skydd för sitt liv, 

skydd mot grymma straff, rätt till en opartisk rättegång?58 

 

                                                 
57 Humanisten, nr 1, feb 2006, Soleyman Ghasemiani, s. 29 
58 Humanisten, nr 1, 2004, Axel Inkapööl, s. 27 
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I denna artikel har skribenten listat upp fem punkter för att reagera emot islam, han tar upp 

bland annat att islam ”i teorin … och i praktiken odemokratisk”, detta eftersom han i punkt 

fyra menar att der religiösa samhället inom islam är överordnat det politiska. Detta är något 

som livligt kan diskuteras, många muslimska länder har även de skiftas en bit i en sekulär väg. 

Till exempel Turkiet där politik och religion är helt åtskilda, hur det alltid yttrar sig i 

verkligheten är svårt att veta, men det är grundtanken i varje fall. Visst finns det faktorer 

inom islam som är svåra för oss i väst att smälta, men vem har sagt att vi har den 

levnadskvalitén? Eller att vi är de mest lyckliga i världen för att religionen inte är lika stark 

förankrad i samhället idag som förr? 

 

Sam Harris har skrivit i Humanisten angående Islam och om hur kritik gentemot religionen 

blir kritiserad. Han menar att det är tabubelagt att kritisera religion och då i synnerlighet islam, 

fastän det bara är muslimer som ”i detta århundrade jagar och mördar avfällingar, otrogna och 

kritiker”. Han förklarar det med att det beror på historiska och geografiska misstag samt 

doktriner som rättfärdigar våld vilka är unika för islam. Harris fortsätter med att kopplingen 

mellan den muslimska doktrinen och muslimsk våld inte kan förnekas. Allt tal om islams 

godhet och att fundamentalism existerar inom alla religioner är en faktor som ”skymmer vår 

tids viktigaste problem: islam” anser Harris. Enligt opinionsundersökningar i Storbritannien 

anser 36 procent av muslimerna där (ålder 16-24) att man bör dödas ifall man lämnar 

religionen. Dessutom, 68 procent av landets muslimer anser att grannar som förolämpar tron 

bör straffas och 78 procent tycker att de danska tecknarna bör ställas inför rätta. Harris ser det 

så att lösningen delvis ligger i att det bara är om vi öppet vågar kritisera islam för dess brister 

som det blir säkert för moderata muslimer, sekularister, avfällingar och kvinnor att ”resa sig 

och reformera tron”. Slutligen hävdar Harris att det behövs mer kritik av islam och inte 

mindre, kritiken ska strömma fram i mängder så att ”inte ens den mest vilseledda muslim kan 

hindra floden”.59 

 

Harris kritik av islam består till en del av att definiera muslimer som detta århundrades 

mördare av ”otrogna, avfällingar” och kritiker. Och detta förklaras med att det beror på 

historiska och geografiska misstag samt doktriner vilka rättfärdigar våld och detta är unikt 

för islam. En stark koppling finns mellan den muslimska doktrinen och muslimsk våld enligt 

Harris. 

                                                 
59 Humanisten, nr 3 & 4, okt 2008, Sam Harris, s. 30-31 
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Det förs en aggressiv antimuslimsk retorik här och Harris har tidigare skrivit att ”vi är i krig 

med islam”, det blir en stark debatt med laddade ord vilket förståeligt kan väcka irritation 

hos många muslimer. Är det Harris syfte, att enbart provocera, eller tror han innerligt på det 

han skriver? I vilket fall kan det skapa en större antimuslimsk anda genom att uttrycka sig så 

pass kraftfullt. Men ändå, varför existerar det en rädsla att kritisera islam idag? 

 

Björn Ulvaeus intervjuades för Humanisten av Sturmark 2005. På frågan: ”Björn, du har 

nyligen blivit medlem i Humanisterna. Berätta om varför du valt att engagera dig i dessa 

frågar och varför du tycker det är viktigt” svarar Ulvaeus följande: 

 

Jag saknar den tiden då det fanns en tilltro till vetenskapen och förnuftet som på femtio- och 

sextiotalen. Nu verkar det vara flum, fundamentalism och vetenskapsförakt som gäller. Jag anser 

att religionen ska separeras totalt från staten. Så är det inte idag, inte ens i Sverige. I hundratals 

år har vi strävat efter att få ett jämlikt, sekulärt samhälle, och nu tycker jag att vi börjar gå 

tillbaka. Det förvånar mig att inte fler kvinnor opponerar sig. 

 

Ulvaeus leker med tanken att kvinnor inte opponerar sig tillräckligt mycket för det påstådda 

förtrycket som pågår inom religion. I Sverige räknas kvinnor vara den grupp som är över 

överrepresenterad när det kommer till nyandlighet, till exempel inom new age och liknande. 

 

Sturmarks följdfråga lyder som följande: ”Varför har det då blivit så tror du?” På det svarar 

Ulvaeus: 

När det gäller religiösa fundamentalismen tror jag att det har att göra med globaliseringen och 

människors otrygghet i en snabb föränderlig värld. Man söker sig då tillbaka till sina 

identitetsskapande rötter, vilket ofta är de religiösa rötterna. 

 

Här har Ulvaeus en viktig poäng i varför religiös fundamentalism uppstår och hur det 

uttrycks. Skulden till det ligger delvis i att världen förändras mycket och fort och den är 

lättillgänglig på ett annat sätt nu i och med ny teknik och medias roll. 

 

Vi kan även läsa när Sturmark frågar honom om vilka frågor i dagens samhälle är viktigast 

när det gäller religion, livssyn och politik? Samt var går gränserna mellan religionsfrihet och 

samhällets principer om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? På det svarar Ulvaeus: 

 

Jag är så oerhört trött på att man ska hysa respekt för en massa villfarelser och tokiga idéer bara 

för att det kallas religion. Hade det handlat om andra saker så skulle ingen kräva respekt på 
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samma sätt. Det [!] privata tron skall naturligtvis respekteras, men tron får inte ha massa 

konsekvenser i samhället och gå ut över andra människor. Var går förresten gränsen mellan 

vidskepelse och religion?60 

 

Ett av problemen med religionskritiken är att den är svartmålande, ytlig och fördömande. 

Här finner vi ett citat av Ulvaeus där han starkt poängterar att man knappast behöver ha 

respekt för religion då det enligt honom snarare är ”villfarelser och tokiga idéer”. Han 

ställer dessutom frågan ifall man kan se gränsen mellan vidskepelse och religion. Det finns en 

poäng i det, en sekulär icke religiös person kan till exempel se på religiösa texter som 

overkliga och icke bevisade texter. Att definiera religion som vidskepelse, vilket är en term 

som i princip innebär att man hittar på något, kan anses kränkande för den religiösa 

populationen och Ulvaeus visar ingen respekt för detta. 

 

I en annan intervju i Humanisten ställer Sturmark frågor till 2005 års Hedeniuspristagare Lena 

Andersson. En av frågorna han ställer lyder: ”Vilka frågor tycker du är viktigast med 

avseende på religion och samhälle i Sverige?” Andersson svarar som följande: 

 

Jag skulle önska ett mindre höviskt förhållande i media mot religion, att man slutar tassa på tå 

för tron och vågar granska och kritisera den som den stora, tunga, inflytelserika och politiska idé 

som den är. Det gäller kristendomen och det gäller andra religioner, inte minst islam. Eftersom 

religionerna inte bara är privat tro utan har mycket större anspråk och samhällspåverkan måste vi 

ta oss an själva lärorna och se vad de består av, hur rimliga de är, och fråga framförallt unga 

människor varför de vill låta sig vilseledas. Akademiker och folk i media borde också anstränga 

sig att skilja på religionskritik och rasism och fundera mer på vilket moras kulturrelativism är, 

och kunskapsrelativismen för den delen. När man säger att vi måste motverka islamofobi menar 

man väl egentligen muslimofobi, alltså fobi mot individerna (fast om en persons handlingar på 

grund av hans religion är onda, finns det ju fog för rädsla för den personen på grundval av hans 

religion, på samma sätt som det inte vore kristofobi att bo granne med Helge Fossmo och vara 

rädd). Men det är också en typisk tankeglidning att man sammanblandat individerna med 

religionen genom benämningen islamofobi. Mot islam som lära bör man givetvis vara mycket 

skeptisk (om än inte fobisk) och framförallt mot dess anspråk och inflytande. Valet av slutledet – 

fobi är intressent. En fobi är något psykiskt sjukt, man har alltså gjort kritiken av religionen till 

något sjukt. Det är ett skickligt och effektivt sätt att vingklippa sina meningsmotståndare.61 
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Lena Andersson liknar Ulvaeus i sina resonemang delvis, hon börjar med att förklara att 

religionen har ett stor samhällspåverkan och humanisterna uppgift blir att se vad de består av 

och hur rimliga de är. Men dessutom – de vill få reda på varför unga människor vill låta sig 

vilseledas. Varför har Andersson gjort det antagandet? Menar hon att alla unga eller icke 

vuxna människor endast kan låta sig vilseledas angående religiositet? Kritiken framförs på ett 

mycket färgat sätt som igen kan försvåra legitimiteten för förbundet åter igen. 

 

I en artikel från Humanisten, hänvisar skribenten Staffan Gunnarsson till Ibn Warraqs bok 

Hvorfor jeg ikke er Muslim (sv. ”Varför jag inte är muslim”). Gunnarsson menar på att 

Warraq har svårt att se hur islam någonsin skulle kunna reformeras på så sätt att läran går att 

förenas med mänskliga rättigheter. Ett av de stora hindren skulle vara att de flesta religiösa 

ledade som rekryterats till väst från olika muslimska länder inte alls är sekulära och inte har 

demokratiska syften menar skribenten dessutom. Detta eftersom man primärt är lojal mot 

islam och inte till det nya hemlandet. Vidare, en frånvaro av kritik mot islam ger muslimer 

ännu fler skäl att inte ompröva sin tro och ställningstaganden, de får ju ändå gehör för dem 

menar Warraq enligt Gunnarsson.62 

 

I Sturmarks bok Tro och vetande 2.0 beskriver han världsläget med att 

skriva ”globaliseringens identitetsupplösning och dess otrygghet gör att fler människor söker 

sig tillbaka tryggheten i religiösa skrifters absoluta sanningar, och därmed vidare till den 

fundamentalistiska tron.” Fortsättningsvis hävdar Sturmark att detta ökar den religiösa 

fundamentalismen i vissa delar av världen och detta inom alla religioner, han beskriver 

Sverige som ett sekulariserat land där religion inte spelar så stor roll i samhället om man 

jämför med andra länder. Vidare, en majoritet av svenskarna tror inte på guds existens och 

många menar att den ateistiska humanismen inte har någon riktig motkraft i Sverige. Alltså, 

den svenska kyrkan är obetydlig och liberal och ingen bryr sig om den längre enligt 

Sturmark.63 Vi kan även läsa att det är omöjligt att bevisa att gud inte existerar, på grund av 

att det inte går att bevisa icke existens enligt en kunskapsteoretisk mening. Däremot är det 

möjligt att rent principiellt bevisa existens, alltså, bevisbördan ligger på den som påstår 

något/någons existens menar Sturmark slutligen.64 

                                                 
62 Humanisten, nr 1, 2004, Stefan Gunnarsson, s. 9-10 
63 Sturmark, 2007¸s. 36 
64 Sturmark, 2007, s. 127 
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Det är intressant som Sturmark skriver om guds icke existens. Att det omöjligt att bevisa guds 

existens. Och detta på basis att det inte går att bevisa icke existens enligt en kunskapsteoretisk 

mening. Men, visst det är inte omöjligt men då ligger alltså bevisbördan på den som påstår 

någons existens, alltså hos de troende. Det ligger mycket i denna argumentation, däremot kan 

troende kontra med att ifall Gud vill att man ska kunna bevisa hans existens kommer det att 

ske, man kan alltså inte ta på Gud så som på en person. Troende kan hävda att det är 

meningen att inte kunna bevisa guds existens, att gud inte vill att han ska vara något man kan 

bevisa, något att ta på. Det är mystiken och det icke materiella som gör själva religionen. Då 

blir konflikten mellan ateister och troende total. 

 

Stefan Gunnarsson har i en artikel i Humanisten skrivit om kvinnosynen inom islam. Han 

menar på att det är männen som bestämmer om kvinnors kroppar och sexualitet, vilken 

partner de ska ha, de ska lyda sin far, make och Allah. De ska dessutom foga sig, underordna 

sig andras makt och vilja. Fortsättningsvis, hävdar Gunnarsson att synen ser ut så att 

muslimska kvinnor ”ska könslemlästas och hålla på familjens ära, de ska täcka sig och vara 

sexuellt rena – för sin fars, bror, farbror, kusin och resten av familjens heder”. Ytterligare, 

kvinnor kan inte ofta gå ut utan att bli ledsagade av en manlig släkting, ibland tillåts de inte 

att lämna hemmet alls skriver han i artikeln. Alltså, menar Gunnarsson, en muslimsk kvinna 

lever på nåder, vid utomäktenskaplig graviditet eller våldtäkt förskjuts kvinnan ur hela 

gemenskapen. Hon förväntas till och med att ta sitt eget liv för familjens skull. Gunnarsson 

avslutar med att konsekvenserna när muslimer med denna kulturbakgrund flyttar till väst tar 

de också med sig sin kvinnosyn där livet i det nya landet fortsätter i en anda av förtryck och 

isolering.65 

 
Gunnarsson skriver om en viktig sak, om kvinnans roll inom islam. Men han drar samtidigt 

alla för lätt alla över en kam och generaliserar, även om han påpekar att muslimer med en 

viss kulturbakgrund vilken är förtryckande, tar med sig sin kvinnosyn i det nya landet. 

 

Nästa kapitel som handlar om den kritik som framförts mot Humanisterna gällande olika 

frågor, detta har gjorts för att visa hur olika deltagare i samhällsdebatten tycker att förbundet. 

Det kommer inte enbart handla islam eller muslimer utan är mer övergripande. 

                                                 
65 Humanisten, nr 1, feb 2007, Stefan Gunnarsson, s. 16 
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4. Kritik mot Humanisterna 

I en artikel i Svenska Dagbladet av Stefan Edman kan vi läsa att: 

 

I och med Sturmarks tillträde 2005 som Humanisternas ordförande, inleddes en offensiv i 

medierna där de bland annat kritiserat religiösa friskor, TV-gudstjänster och begränsningarna av 

stamcellsforskning. De vill även ha statsbidrag på samma villkor som religiösa samfund. 

Sturmark hävdar att han vill kalla sig för humanist istället för ateist eftersom att ateismen 

betyder att man tror på att Gud inte existerar men humanismen är något mycket mer, det är en 

hel livsåskådning. 

 

Vidare, Edman, debattör och troende kristen, menar på att Sturmark låter som en gammaldags 

väckelsepredikant när han ”trummar in ateismens välsignelser”. Han uppfattar dessutom en 

intolerant attityd gentemot troende och tycker att Humanisterna låter som Livets Ord med 

anspråket på någon slags monopol på sanningen. Dessutom, Edman anser att Humanisterna 

gör det lätt för sig när det helt enkelt kräver vetenskapliga bevis för Guds existens. Edman 

fortsätter med att säga att gruppen är naiva när de upphöjer rationalitet som den enda grunden 

för att förstå och uppfatta en mycket komplicerad verklighet. Han anser dessutom att de ska 

byta tillbaka till deras gamla namn, ”Human-etiska förbundet”, detta eftersom att 

humanismen är ett så pass vitt och brett ämne ända sedan antiken, speciellt när de använder 

begreppet som ett vapen mot religionen. Sturmark hävdar i artikeln att han är beredd att 

ompröva sin ståndpunkt ifall han får se tillräckligt med bevis för Guds existens men han 

poängterar dock att detta endast ska ske genom vetenskapliga bevis. 

 

När det gäller Edmans åsikt om att de missbrukar begreppet humanism, menar Sturmark att 

begreppet kan betyda tre saker på svenska: antingen att man studerat humaniora på universitet, 

är allmänt snäll mot djur och människor eller att man är humanist enligt förbundet 

Humanisternas mening. Fortsättningsvis menar Sturmark att behovet av religion är en slags 

bieffekt av sådant som evolutionen försett oss med, någon slags egenskap som varit viktig för 

människans överlevnad. Människans hjärna är duktig på att se mönster, samband och dra 

slutsatser vilket gett oss ett övertag i kampen för överlevnad. Slutligen hävdar Sturmark att vi 

lever i en tid av fundamentalism samt att former av vidskepelse är på frammarsch och många 

människor far illa på grund av religiösa dogmer och religiös vidskepelse om alltifrån 

stamcellsforskning till hur kvinnor behandlas. 
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Han tror att det finns en markant och klar motreaktion mot allt detta och att människor känner 

ett stort behov att ta ställning för humanismen.66 

 

I en artikel från Dagens Nyheter skriver man att förbundet Humanisterna i Uppsala vill att den 

svenska lagstiftningen om religionsfrihet ska avskaffas helt och detta har skapat 

uppmärksamhet mycket beroende på att förslaget stöds av Björn Ulvaeus. Skribenten menar 

också att religioner och kyrkor i många sammanhang har varit förtryckande, genom det 

ständiga upproret i kyrkornas värld genom historien. Det skapas ständigt frihet, inte bara till 

religionsutövning men även till opposition mot trons förtryck. Humanisterna menar att i 

dagens Sverige finns det så många religioner att dess konsekvenser kan bli svåra att 

överblicka men det är inte lagstiftarens uppdrag att överväga och bedöma det som förändrats 

än att avskaffa en grundlagsskyddad rättighet. Förbundet anser dessutom att många som 

utövar religion skyddas av andra lagrum, är detta automatiska skäl att avskaffa den grundlag 

som har just religionen som sitt föremål? Som slutkläm menar skribenten på att kan den som 

vill snöpa andra människors fria uttryck alls kallas humanist?67 

 

I en annan kritisk artikel mot Humanisterna i Svenska Dagbladet kan vi läsa att en stor del av 

den svenska kristenheten delar flera värderingar som Humanisterna ger uttryck för på sin 

hemsida. Även den Svenska Kyrkan vill sträva efter en global gemensam etik över religiösa 

och kulturella gränser. Bland annat uttalade sig företrädare för svenska kyrkan våren 2007 om 

rätten till fri abort samt att en stor grupp kristna är övertygande om att samkönade relationer 

har samma värde som särkönade. Listan kan dock göras längre och det finns en del annat som 

de liberalkristna och Humanisterna har gemensamt även om de utgår från olika 

grundantaganden. De liberalkristna är dessutom Sam Harris främsta måltavlor då de 

konservativa bibeltrogna är lätta att knäcka, men hur ska ateisterna komma åt de 

liberaltroende med deras ”flummiga och diffusa” tro? Harris löser det helt enkelt genom att 

fnysa och avfärda dem. I artikeln kan vi även läsa: 

 

Dessutom planerar bokförlaget Fri Tanke att skänka Harris bok ”brev till en kristen nation” till 

400 gymnasieskolor där de vill att boken används som en del i religionsundervisningen vilket 

tydligt visar att Humanisterna i grunden missförstått syftet med skolans religionsundervisning. 

                                                 
66 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_382446.svd 
67 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=671380 
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Skolans uppgift är att ge eleverna fakta och vederhäftig information, inte missionera, varken 

kristendom, islam eller ateism.68 

 

I Expressen skriver muslimen Daniel Lillman om att Björn Ulvaeus uttalat sig i flera 

debattartiklar på Expressens fjärdesida. Humanisternas strävan är att bygga ett sekulariserat 

samhälle där religion snarare borde betraktas som en hobby. Ulvaeus hyllar personer som 

Ayaan Hirsi Ali och Salman Rushdie och hoppas på att vinna ”kampen” mot ”teokrater”. 

Menar han kampen mot muslimer frågar sig skribenten? Humanisten Ulvaeus ställer 

dessutom frågan ”har troende muslimer humor? Vad skrattar dom i så fall åt?”. Vidare läser vi 

att Ulvaeus oroas över att muslimer vill föra honom tillbaka till medeltiden, fast menar han då 

den europeiska? Då den islamska medeltiden och europeiska var vitt skilda vad gäller 

utveckling och tolerans. Den upplysta islamska sfären blev indragen i något mörkt och dystert 

och det var då Ferdinand och Isabella år 1492 fått kraft att ”rena” Spanien i kyrkans namn 

från judar och muslimer. Det pågick en förföljelse i större delar av Europa och även i Sverige 

fanns det en liknande lag som uppmanade till att ”tvångskonvertera” judar och muslimer till 

kristen lutheransk tro (kyrkolagen 1686).69 

 

I en annan artikel i Expressen menar Anders Björnsson, ordförande i Svenska Humanistiska 

Förbundet, att förbundet Humanisterna med Sturmark i spets går till attack mot religiösa 

virrläror med samma frenesi som en gång den katolska inkvisitionen. Björnsson har svårt att 

se att något av det Sturmark står för går att förena med anda av tolerans mot oliktänkande som 

humanister har vinnlagt sig om. Han menar även att kärt barn har många namn, men när det 

gäller humanismen är det tvärtom, många goda ting bär ett och samma namn. 

Antingen kan humanism vara en lärdomstradition, ett levebröd men också en livshållning. 

Sturmark och humanisterna anser att humanisten är en ateist.70 Till denna artikel har Sturmark 

svarat i sin ledare i Humanisten på Björnssons kritik. Han försöker åter igen att 

definiera ”humanism” enligt tre sätt: 

 

1) Humanism som bildningsideal. Studiet av språk, historia, estetik, filosofi och andra ämnen 

som går under samlingsbeteckningen humaniora. 2) humanism som allmänmänskligt 

engagemang för människor (och djur), ett uppmärksammande och uppvärderande av 

människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Denna humanism är givetvis förenlig med 

                                                 
68 http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_2083323.svd 
69 http://www.expressen.se/xhtmlv2/frame_utskrift.html 
70 http://www.expressen.se/xhtmlv2/frame_utskrift.html  

 33

http://www.expressen.se/xhtmlv2/frame_utskrift.html


(vissa) teologiska ståndpunkter och kan omfattas av såväl religiöst troende som ateister och 

agnostiker. 3) Humanism som ickereligiös livsbehållning: ett bejakande av en värld utan 

gudomliga makter och religiösa dogmer. Denna humanism, som har sina rötter i grekisk 

naturfilosofi och i upplysningstraditionen, ger människan själv det fulla ansvaret för sin moral 

och andlighet. 

 

Sturmark skriver att Humanisterna bejakar humanismen genom alla dessa nämnda 

bemärkelser och att de aktivt representerar humanismen i de två senare betydelserna ovan, 

men de profilerar sig genom en humanism i den sistnämnda definitionen. 

Sturmark skriver att orsaken till den ”märkliga” kritik av Björnsson kanske är på grund av 

deras framgång i opinionsbildningen.71 

 

I Humanisten finner vi en artikel skriven av Jan Rosman, pastor för församlingen Agape i 

Norrköping samt grundare av den konfessionella friskolan Norrköpings Kristna Skola. Han 

framför kritik mot förbundet på speciellt två punkter. Först och främst för att förbundet gjort 

sig skyldiga till ett övertramp genom att kalla den demokratiska arenan för den sekulära 

arenan. De definierar samhället kort och gott för sekulärt och därmed stämplar det svenska 

troheten till en sida av myntet. Han menar istället att i ett mänskligt och demokratiskt 

samhälle måste inte alla tankar vara sekulära, tankarna får komma från vilket håll som helst. 

Den andra punkten han kritiserar är att förbundet vill monopolisera begreppet humanist att det 

per definition ska betyda en sekulär ateist. Rosman menar också på att det finns oändligt 

många exempel på hur människor blivit bättre humanister på grund av sin kristna tro, många 

människor i Sverige gör ständiga insatser för flyktingar, hemlösa med flera. 

Vi läser vidare att humanism på en ateistisk grund är otillräcklig men Rosman invänder inte 

mot att någon försöker bidra till en bättre värld med hjälp av den sekulära humanismen. 

Däremot tror han inte att det räcker allt för långt eftersom människan är en komplex varelse 

som inte enbart består av förnuft. Det finns till exempel högst oförnuftiga behov av trygghet, 

tillit, kärlek och hopp i människohavet. Ett exempel är världens största konflikt som pågår i 

mellanöstern. Det är vansinnigt enligt Rosman att tro att västerländsk, avfällig, sekulär 

humanism från EU ska kunna bidra till fred där. Detta eftersom att människorna där är 

obotligt religiösa och kommer inte att låta sig förledas att avfalla från tron på Gud. På grund 

av detta måste alltså freden vara religiös, konflikten är total och därmed måste freden vara 

total. Freden måste innefatta det personliga, sociala, ekonomiska, politiska och det religiösa. 

                                                 
71 Humanisten, nr 5, nov 2007, Sturmark, s. 2 
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Den sekulära humanismen fyller alltså inte dessa behov, det blir istället futtigt, kallt och 

otillräckligt.72 

 

På svenska kyrkans hemsida har människor frågat frågor på deras ”frågor och svar”-länk. En 

av dessa frågor är: ”Hur ser svenska kyrkan på Humanisterna? Är det ett hot att allt fler 

människor går ur kyrkan för att bli humanist?”. En del av den frågans svar lyder som följande: 

 

Nej, jag har svårt att se just Humanisterna som ett hot. Det känns som om de för en kamp mot en 

variant av kristen tro och en kyrka som känns ganska inaktuell idag. De talar om förnuftsskäl för 

tro eller inte, men för de allra flesta så har förnuftsskäl ganska lite att göra med varför man tror. 

Tro är mer en relation och en sådan är väl ganska svår att ifrågasätta. När jag läser på 

Humanisternas hemsida om vad de vill så kan jag (och jag tror många kristna) bejaka det mesta 

som står där, förutom en del skrivelser om etik och begravningsväsendet, så jag vet inte mot vem 

de riktar sin udd riktigt.73 

 

En annan fråga som ställts på hemsidan är: ”Vad skiljer den kristna människosynen mot den 

humanistiska synen?” Delar av den frågans svar lyder som följer: 

 

Mer och mer ofta ser vi att humanetiska förbundet är aktiva i Sverige idag. Det menar jag är 

humanism i snävare bemärkelse, men det skulle nog inte en humanetiker hålla med om. Där 

grundar sig nog människosynen på samma idé, men det jag tycker mig se (de få gånger jag satt 

mig in i saken) är att humanetikerna i allt högre grad vill ”tvinga” individer och samhälle till en 

sorts lagstyrd humanism. Varje människa eget ansvar att välja tas bort, t ex debatten om 

skolavslutningar i en kyrkolokal. Om en skola väljer att hålla sin avslutning i en kyrka, ibland 

dessutom med möjlighet för enskilda att avstå så borde det ju inte var nåt större problem som 

inkräktar på varje människas unicitet och människovärde. Humanetikerna säger visserligen att 

det ska vara fritt att välja, men i det här fallet begränsar deras principer alltså valfriheten. Kanske 

kan man säga att en sådan humanistisk människosyn är tvingande.74 

 

Kapitelsammanfattning 

Kritiken mot Humanisterna som framförts i olika mått i detta kapitel har delvis handlat om 

själva begreppet humanism och vad dess innebörd egentligen är. Edman exempelvis som 

menar på att förbundet borde byta till sitt gamla namn ”human-etiska förbundet”. 

                                                 
72 Humanisten, nr 3 & 4, 2008, Jan Rosman, s. 43-44 
73 http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=40058&ptdi=0 
74 http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=39323&ptdi=0 
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Vidare skriver Edman dessutom att förbundet anser sig ha ett slags monopol på sanningen, att 

deras livsåskådning ska trycka undan alla andra i samhället. 

 

Sturmark har hävdat att religionen orsakar mycket elände i världen, på detta kontrar McGrath 

med att det delvis stämmer, till exempel situationen i Nordirland mellan protestanter och 

katoliker. Däremot är religionen inte enbart till skuld för problem i världen, att myndigheter 

eller enskilda personer tror sig ha rätten att utplåna religionen, exempelvis Lenin under 

Sovjetperioden som såg religionens utrotning som central del av det kommunistiska samhället. 

 

Svenska Kyrkan har även i detta kapitel en del där svar på frågor om religion och 

Humanisterna besvarats via deras hemsida av privatpersoner. De anser bland annat att 

Humanisterna inte ska ses som ett hot eftersom förbundet talar om en kyrka som inte 

överenskommer med verkligheten. Dessutom har de hävdat att de flesta kristna håller med om 

många punkter förbundet listat upp på sin hemsida om mänskliga rättigheter med mera. De 

har även svårt att se varför Humanisterna eller någon alls ska lägga i sig var exempelvis en 

skola har sin skolavslutning, är den i en kyrka är det upp till den enskilda skolan att bestämma 

om det är något de ska fortsätta med eller inte, Humanisterna har inte den rätten att bestämma 

åt dem. 

 

Alltså, karaktären av den kritik som framförts mot Humanisterna är av stor variation och är 

övergripande blandad, alltså att kritiken kommer från flera håll, och har därmed utmanat 

förbundets yttringar om vad de anser är den rätta livsåskådningen. 
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5. Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion kommer jag att inrikta mig på tre stycken punkter där jag ska 

identifiera och svara på mina frågeställningar. Detta främst utifrån kapitel tre som handlar om 

Humanisternas islambild. 

 

Den mediebild av islam som existerar är att det är den onda och mörka religionen som är 

uppbyggd av fundamentalister som i religionens namn bland annat utför terrordåd och 

attacker mot islamkritiker. I och med detta blir det extra känsligt att kritisera religionen, detta 

sticker många i ögonen, och artar sig med att ytterligare kritisera islam. Ateism kan definieras 

som aningen kompromisslös, i varje fall när det gäller islam. Vi har kunnat läsa hur det är 

omöjligt att resonera med muslimer, hur de är lättkränkta som en religiös grupp, att religion är 

villfarelser och att alla muslimska kvinnor är förtrycka i religionens namn. 

 

Vi har kunnat läsa att en av medlemmarna i förbundet, närmare bestämt Björn Ulvaeus, menat 

på att Sverige kort och gott borde avskaffa religionsfrihetslagen. Vad skulle en sådan idé 

innebära i praktiken? Först och främst är en sådan idé svår att genomföra, att ändra en 

grundlag är en lång och utdragen process som med största sannolikhet kommer att avvisas 

redan via en politisk motion. Fastän Sverige kan benämnas som sekulärt i jämförelse med hur 

det har sett ut, är verkligheten snarare så att den kommer att bemötas med en enorm tyngd 

från diverse samfund i landet. Om vi tänker oss att den idén skulle bli verklighet, alltså att 

religionsfrihetslagen försvinner, var hamnar vi då? Den lagen som kom 1951 var främst till att 

främja de människor i landet som inte haft tillåtelse att offentligt uttrycka sin livsåskådning. 

Enligt Humanisterna kan denna idé vara helt tänkvärd, däremot kan de inte ha tänkt på 

konsekvenserna. Att uttrycka sig på det sätt att det ska bli okej att förtrycka religiösa 

minoriteter och liknande, är lätt att tolka som intolerant. Man börjar undra vad Humanisternas 

agenda är bakom detta, att ta bort den lagen för att istället innefattas i till exempel 

yttrandefrihetslagen, är väl en tanke i sig. Däremot, vad finns det för syfte med det då alls? 

Om religiositeten ändå innefattas av andra lagar. 

 

En sak som diskuterats flitigt i de artiklar som jag tagit med i uppsatsen är om regeln inom 

islam om avbildningsförbud av bland andra Allah och profeten Muhammed. Det står tydligt i 

koranen att man inte får göra detta, och detta för att man inte ska ha en viss bild av dem, det 

ska inte spela roll hur de ser ut för den troende. 
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Detta har speciellt diskuterats i debatten på grund av den reaktion som skedde i och med 

Jyllands-Postens publicering av Muhammed karikatyrerna. Sturmark har skrivit att de enligt 

rättigheter i och med yttrandefrihetslagarna också kan publicera sådana i deras tidskrift, fast 

att de kan uppfattas som kränkande menar han också. Det är intressant hur en viss grupp kan 

ta sig rätten att vilja bestämma vad som är vettigt och inte vettigt med en religion, som 

Humanisterna menar det, är det helt okej att vara muslim och troende, men bara bakom 

stängda dörrar utan att det kan påvisas allt att de är just troende. Frågan man kan ställa sig är: 

vad är det som är så farligt med att vara religiös? Varför påvisar förbundet en sådan stor 

rädsla för religioner och troende människor? Eller är det helt enkelt så att Humanisterna 

påvisar något vi andra är rädda att erkänna? I vilket fall är retoriken hos diverse medlemmar i 

gruppen provocerande och klart intolerant. 

 

Debatten om Halal-TV som sänds på Sveriges Television under hösten 2008 kan på ett sätt 

ses som ett symptom för den rädsla för islam och religion som yttras av olika röster. Dilsa 

Demirbag-Sten som uttalat sig flertal gånger i Svenska Dagbladet. En del av hennes kritik 

mot programmet och programlederna har varit att de tre kvinnorna inte är erfarna och 

professionella journalister. Att de tre kvinnorna, som är muslimer och bär slöja inte ska vara 

representanter för den muslimska befolkningen i Sverige. Demirbag-Sten kritiserar även 

kvinnorna för att vara homofobiska, beslöjade nykterister som förordar stening till döds. Ett 

annat argument vi kan läsa är att eftersom SVT är ett public service verktyg, blir syftet helt fel 

när det leds av tre muslimska kvinnor som är subjektiva enligt hennes mening. Man börjar 

undra varför det har blivit en så pass aggressiv debatt om just detta TV-program, är det för att 

programledarna är muslimer, eller för att bär slöja eller för att en av dem vägrat ta en manlig 

gäst i hand? Om det nu är en persons sed att inte vilja ta främmande män i hand, varför kan 

det inte helt enkelt accepteras? Fast att den personen lever i Sverige, och normen i Sverige är 

att man tar folk i hand när man träffas, måste den då ge upp sina seder? Hur skadar en sådan 

sed en annan person? Å andra sidan kan man förstå kritiken då den påvisar ett ”dom och vi” – 

alltså att den kvinnan tog avstånd från en traditionell svensk sed och då skapade en 

provokation hos den berörda. Humanisterna ger dock även argument som är viktiga, bland 

annat att kvinnans roll kan vara utsatt och svår. Det är dock viktigt att skilja på kultur och 

religion, vissa muslimska familjer lever med striktare regler än andra, vissa förordar en större 

livsanpassning till koranen än andra. I slutändan bör en viktig fråga ställas som sammanfattar 

allt – kan den eller de som vill snöpa andras fria uttryck ens kallas humanister? 
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Sammanfattning


Denna uppsats handlar om att ge en bild av förbundet Humanisternas debatt och porträttering av islam och muslimer. Detta med hjälp av utländska ateister som även förekommit i förbundets egen tidskrift Humanisten. Mina frågeställningar är: hur framställs islam och muslimer utav media och av förbundet Humanisterna? Vilken kritik har framförts av Humanisterna angående islam och muslimer? Bidrar förbundet till en ökad schablonisering av islam och muslimer? För att nämna kortfattat vad jag kommit fram till kan det sägas att Humanisterna, när de skriver om islam eller muslimer, delvis är intoleranta i sin retorik. Den kritik som framförts mot förbundet är bland annat att de vill tvinga på en sekulär livsåskådning och att de tror dig ha ett slags monopol på sanningen. Eftersom den mediebild som redan existerar om islam och muslimer är negativt laddad, så hjälper Humanisterna till att öka den bild av islam som finns som den ”onda, mörka” religionen i vår tid, det vill säga, ökar en redan existerande schablonisering av muslimer.
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1. Inledning


1.1 Bakgrund

I ett anförande från Svenska Kyrkans forskningsråd skriver Jayne Svenungsson om kritiken av religion, vilken ständigt omtalas i singularis och framförallt syftar på kristendomen och islam. Den framställs entydigt i termer av bildningsförakt och fideism, nedvärderande av livet här på jorden, avsky inför kropp och sexualitet, föraktande av kvinnor och homosexuella för att nämna några. Hon menar även på att kritiker ofta är påvisat provocerade av talet om en moderat islam eller av liberala former av kristendomen just för att detta differentierar och problematiserar den arkaiska bild av de religiösa traditionerna man väljer att anta som den enda. Teologin har ett ett ansvar att bemöta den samtida religionskritiken på ett sätt som inte endast bygger på ett abstrakt religionsbegrepp. Detta gör man mest övertygande genom en diskurs vilken är rotad i konkret praktik som i verkligheten vittnar om det komplexa med religion och därmed om brister i den schablonbild som porträtteras i den samtida kulturdebatten.
 Med detta i åtanke är det viktigt att se hur kritiken mot religionen ser ut och hur det ser ut i dagens Sverige angående stigmatisering och schablonering av islam och muslimer. Sigurdson skriver att Sverige ofta porträtteras som ett av världens mest sekulariserade länder och ingenstans har religion haft så lite inflytande och engagemang hos befolkningen. Under senare tid har den denna allmänna bild av Sverige som ett slags sekulariserat paradis förändrats, murarna som försökt hålla religiositeten på avstånd verkar rämna. Sociologer, filosofer, teologer och andra talar om religionens och Guds återkomst, dagstidningar har dessutom visat ett ökat intresse för religion i allmänhet.


1.2 Syfte

Skälet till att denna uppsats blev till har varit att en märkbar förvärrad mediebild av islam infunnit sig i Sverige men även att religionen enligt vissa börjar komma tillbaka. Mitt främsta syfte är att forska i hur Förbundet Humanisterna porträtterat bilden av islam och muslimer i debatten. Jag ska även ge en överblick över hur den allmänna mediebilden av islam och muslimer ser ut och ifall Humanisterna kan tänkas öka misstron mot dessa.

1.3 Frågeställningar


Hur framställs Islam och muslimer utav media och av förbundet Humanisterna? Vilken kritik har framförts mot Humanisterna angående islam och muslimer? Bidrar förbundet till en ökad schablonisering av islam och muslimer?

1.4 Metod

Min metod är av kvalitativ art då den främst bestått av textanalyser ur olika artiklar ur följande dagstidningar: Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter samt tidskriften Humanisten. Förbundet Humanisternas tidskrift har jag läst årgångarna 2003-2008. Problem med mitt ämne har varit att kunna avgränsa ämnet, det finns ett stort stoff med material främst på Internet. Till exempel om Halal-TV debatten där det finns ett stort utbud med artiklar skriva av många olika deltagare. Det är alltså omöjligt att kunna få med alla vinklar i den debatten. När jag har läst i tidskriften Humanisten har jag i vissa artiklar utelämnat delar då det varit mindre viktiga i sammanhanget. Ett problem med min metod var att när jag hänvisar från svenska kyrkans hemsida, från en ”fråga och svar” sida. Där finns inga uppgifter om när frågan ställdes eller när svaret publicerades. Samt att vissa svar endast signerats med ett förnamn, det gör det svårt att veta vem som exakt svarat. I kapitel tre, humanisternas islambild, har jag direkt efter utvalda citat kommenterar och analyserat direkt, detta syns i kursivt typsnitt. En sak som jag kunde ha använt mig som metod var genom intervjuer, med till exempel Humanisternas ordförande eller någon av de andra medlemmarna, exempelvis Björn Ulvaeus. Det är en metod jag valt att inte använda mig av olika skäl, det ena är att eftersom ämnet islam är kontroversiellt och det hade varit svårt att få mer än diplomatiska svar från dessa personer. Samt att de kanske inte överhuvudtaget hade varit nåbara eller villiga att svara på frågor.

1.5 Uppsatsens disposition

Denna uppsats är byggd i sex olika kapitel. Det första kapitlet är inledningen och där tar jag upp punkterna: bakgrund, syfte, frågeställningar och metod. I det andra kapitlet behandlar jag ateism i dess olika former, underrubriker där är religionsfrihet i Sverige, det sekulära klimatets konsekvenser, den svenska ateismen – Humanisternas. Dessutom tar jag upp två utländska ateister, amerikanen Sam Harris och fransmannen Michael Onfray. Där behandlar jag hur de har uttalat sig om religion och islam. Den näst sista underrubriken i kapitel två har jag döpt till mediebilden av islam och muslimer, där tidigare forskning om detta tas upp.

Den sista underrubriken handlar om Halal-TV, ett omtalat TV-program där tre muslimska kvinnor är programledare. Nästa kapitel är själva kärnan i uppsatsen och heter Humanisternas Islambild. Där undersöker jag hur olika medlemmar i gruppen har uttalat sig om islam och muslimer. Det fjärde kapitlet handlar om kritiken mot Humanisterna där olika personer uttalat sig olika sammanhang om hur förbundet har uttalat sig om religion och islam. Det nästa sista kapitlet i uppsatsen är en avslutande diskussion där jag nämner de viktiga argument som framhållits från både humanister och kritiker till dem. Allra sist kommer min käll- och litteraturförteckning.


2. Ateismen i nytt format

2.1 Religionsfrihet i Sverige

Sedan 1951 har Sverige haft en lag som garanterar religionsfrihet och det står bland annat i den att: ”alla äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”. Religiösa grupper och troende människors anspråk på särbehandling är särskilt intressanta eftersom de trots allt, i ett grunden genomsekulariserat samhälle, väcker starka känslor och möter lite förståelse kan vi läsa enligt Karlsson & Svanberg.
 För troende människor är religionsfrihet inte i första hand en juridisk eller filosofisk fråga utan det handlar om möjligheterna att faktiskt få utöva sin religion och att kunna leva i enlighet med den oavsett vad omgivningen anser om deras sätt att leva.
 Till de religiösa förändringarna i Sverige hör att religionen som ideologi tappat mark i det offentliga livet och är numer ett av världens mest sekulariserade länder. Karlsson & Svanberg skriver vidare att det är ett faktum, som sociologen David Martin framhåll i en stor undersökning på 1970-talet och vilket bekräftades senare av religionssociologen Thorleif Pettersson i hans studier. Att färre människor i Sverige har minskad gudstro betyder på samma gång att vardagen för de flesta människor är fri från religiöst inflytande läser vi fortsättningsvis.
 Att vara kristen, muslim, jude, hindu eller buddhist i det svenska samhället innebär därför att bejaka en religiös identitet i en omgivning som har lite förståelse med religiositet, vilket är en erfarenhet som alla troende i Sverige delar, oavsett konfessiell tillhörighet. I och med de stora omvälvningarna med sekularisering och pluralism som följd blev religionsfriheten under 1900-talet livligt diskuterad. Generellt rådde ett öppet och tolerant samhällsklimat med reservation för att förändrings- och förnyelseprocesser alltid innehåller en viss mängd av motreaktioner enligt Karlsson & Svanberg. Utvecklingen mot ökad religionsfrihet nådde en sin höjdpunkt 1951 i och med religionsfrihetslagens inträde. Den var avsedd för att omforma och anpassa den religionsfrihet som varit erkänd sedan lång tid till moderna omständigheter.
 Med nya invandrargruppers etablering är det emellertid i dag återigen viktigt att diskutera skilda trostillhörigheters rättigheter och möjligheter skriver författarna.


2.2. Det sekulära klimatets konsekvenser

Sverige är ett mångkulturellt land där invandrargrupper från olika länder har blivit en ny naturlig del av samhället. Många svenskar har en begränsad kontakt med kyrkan och den används snarare i sammanhang så som begravning, dop och bröllop på grund av traditionell bakgrund. Det existerar snarare en folkreligiositet som väcks vid dessa speciella tillfällen i livet menar Karlsson & Svanberg.
 Att bli förnekad sin rätt att leva i enlighet men sin religion ger upphov till att man upplever stor stress, frustration och även skuld. Vi har till exempel fallet med religiös kost. Inom islam och judendom finns speciella slaktmetoder och ett förbud mot svin- och blodmat. I de flesta skolor finns det speciellt kost som lagas enligt de riktlinjer som finns, i de fall där skolor inte förser elever med denna kost kan problem uppstå. En annan faktor vilken är en av grundpelarna i islam, bönen, är ett moment som också kan skapa stress för en troende. Bönen kräver avskildhet på en arbetsplats och kräver avbrott vid vissa tidpunkter på dygnet. Alla arbetsgivare har inte böjt sig för denna rit och detta gör att den troende får problem att utöva sin tro utan konsekvenser i sin arbetssituation.
 Idag samarbetar religiösa samfund med varandra, och arbetar mycket med socialt arbete och är mer öppnare till att diskutera religionsfrågor med varandra.

2.3 Den svenska ateismen – Förbundet Humanisterna

Under senare hälften av 1900-talet, snarare -70, -80 och 1990 talet, var ateismen rätt lågmäld och hade inte stort utrymme i samhällsdebatten. Detta gällde speciellt i Sverige, men under 2000-talet fick Humanisterna en ny ordförande vid namn Christer Sturmark. Han startade en helt ny debatt i samhället och började använda sig av diverse kända profiler för att få ännu större utrymme i debatten. Även utländska ateister som Sam Harris, Michael Onfray och Christopher Hitchens gjorde att ateismen fick ett nytt uppsving där den fått ny form.


På Humanisternas hemsida, kan vi finna information om vilka de är och vad de står för. Vi läser där bland annat att Förbundet Humanisterna grundades 1979 och är dessutom anslutet till International Humanist and Ethical Union (IH-EU), vilka bildades 1952 och är officiellt representerat i FN, UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet. IH-EU är en sammanslutning av humanister världen runt och fungerar som ett paraplyorgan för cirka 100 organisationer i cirka 40 länder. När det gäller gruppen Humanisternas tankemässiga bakgrund, menar de att humanismens idétradition kan spåras tillbaka till antika filosofer som Sokrates och Epikuros. Denna filosofi började växa fram under renässansen och fick sitt uppsving i och med upplysningstidens idéer om frihet, jämlikhet, broderskap, rationalism, tolerans och humanitet. Några exempel på viktiga namn i den egna traditionen är Voltaire, John Stuart Mill, Richard Dawkins, och i Sverige Ingemar Hedenius och Knut Wicksell. När det gäller själva begreppet humanism och humanist kan det användas i flera sammanhang.

Humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande då den sätter människan och människovärdet i centrum vilket förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Mänskliga rättigheter och demokrati är universella värden som måste gälla för alla oavsett var man bor och lever. Andra grundläggande beståndsdelar av humanismen är ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Den är sekulär som livssyn och anser att det inte finns några förnuftiga skäl till att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklarningar av tillvaron. De har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism. De vill vidare ha en klar åtskillnad mellan kyrka och stat samt respektive religion och skola. Religion är enbart en privatsak och ska inte blandas in i det offentliga samhället. Humanisterna slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin. De vill främja humanismens livssyn som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik.

De specifika saker som förbundet Humanisterna vill jobba med (alla punkter är direkt 0citerat från hemsidan):

• Värna det sekulariserade samhället

• Avskaffa kyrkans huvudansvar för begravningsväsendet


• Nej till konfessionella friskolor


• Nej till etik byggd på religiösa myter. Utveckla samhälle och kultur på humanismens värdegrund


• Värna rätten till fri abort


• Sexuell frihet för samtyckande vuxna och respekt för sexuella minoriteter


• Förbud mot kvinnlig och manlig könsstympning (omskärelse)


• Människovärdig vård i livets slutskede och tillsätta en utredning om frivillig eutanasi


• Alla människor skall ha rätt och möjlighet till icke-religiösa ceremonier vid ett barns födelse en ung människas inträde i vuxenlivet, etablerandet av en parrelation samt livets upphörande

Gruppen vill även befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, och från religiösa skuld- och skamkomplex samt tron på gudomliga hot och straff. Man vill främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen, istället för en etik byggd på religiösa påbud och dogmer.

Exempel på aktiva företeelser hos Humanisterna är bland andra att de:


• Informerar om humanismen som livsåskådning


• Granskar och debatterar totalitära och rasistiska ideologier, religiösa läror och traditioner och de konsekvenser dessa får för individ och samhälle


• Arrangerar humanistisk konfirmation för ungdomar


• Bistår med råd vid vigsel/partnerskap och humanistisk begravning


• Ger ut tidskriften Humanisten med aktuell kultur- och livsåskådningsdebatt


• Delar årligen ut Ingemar Hedeniuspriset


2.4 Sam Harris

Christer Sturmark, även förläggare på bokförlaget Fri Tanke, har utgivit amerikanen Sam Harris bok Letter to a Christian Nation med svensk översättning av till lika Humanisten Lena Andersson. Harris har även publicerat en annan bok ”The End of Faith” där han skriver om Islam. Vi kan bland annat läsa i denna bok:


Vi är i krig med Islam, det ligger dock inte direkt i olika politikers intressen att öppet bekräfta detta, men faktum är att det är så. Det är inte bara endast att vi är i krig med en annars fridfull religion vilken har blivit ”kapad” av extremister. Vi är i krig med precis den vision av livet vilket förordnas till alla muslimer i koranen, och fortsättningsvis genomarbetad i hadit litteraturen, vilken upprepar profetens ord och handlingar. En framtid där Islam och Västvärlden inte står vid gränsen av gemensam förintelse, är en framtid där de flesta muslimer har lärt sig att ignorera den största delen av deras kanon, precis som kristna har lärt sig. En sådan förändring är knappast benägen at ske, med tanke på Islams grundprinciper.


I hans bok brev till en kristen nation kan vi läsa att han påpekar att andra tror att det är en omöjlig ambition att få religioner att försvinna eller upphöra – dock så har detta skett i stora delar av den utvecklade världen. Till exempel nämner han länder som Norge, Australien, Kanada, Storbritannien och Sverige bland annat.

Dessa ska alltså vara några av de minst religiösa samhällena i världen och enligt FN: s rapport om mänsklig utveckling från 2005, är även dessa länder, framhåller Harris, de sundaste att leva i om man ser till inkomst per capita, utbildningsnivå, jämställdhet och spädbarnsdödlighet.
 Vidare, länder med utbredd ateism är de mest generösa när det gäller välfärdssatsningar och bistånd till utvecklingsländer menar Harris dessutom.
 Han skriver också att en av religionernas mest skadliga effekter är att den skiljer moralen från lidandet och att religion får människor att inbilla sig att något är av moralisk art när det i själva verket inte är det. Dessutom, religioner får människor att tro att något är moraliskt men vilket i själva verket är mycket omoraliskt och åsamkar ”ohyggligt lidande”. Ett exempel är att religiösa människor ömmar mer för mänskliga embryon än för stamcellsforskning, vilket skulle kunna rädda liv. Dessutom, det är även därför religiösa kan predika mot användning av kondomer i Afrika samtidigt som miljontals människor där dör av AIDS varje år.
 Harris fortsätter med att skriva att religionen höjer insatserna i mänskliga konflikter mycket mer än vad till exempel stamtänkande, rasism eller politik någonsin kan göra.

Fortsättningsvis skriver Harris att en ”evigt bestående patologisk faktor” i mänsklig kultur är benägenheten att uppfostra barn till att frukta och demonisera andra människor på en grund av religion. Tron inspirerar till våld på två olika sätt, för det första, dödar människor ofta andra eftersom de tror att universums skapare vill att de ska göra det – islamistisk terrorism enligt honom är ett modernt exempel på ett sådant beteende. För det andra hamnar fler människor i konflikt med varandra eftersom de deformerar sin moraliska hemvist efter religion, alltså muslimer tar parti för andra muslimer och så vidare. Konflikterna är inte alltid uttryckligen av religiös karaktär men ”trångsyntheten och hatet” som sliter isär samhällen, menar Harris, är ofta en följd av religiös identitet.
 Han menar att han tror att många av de religiösa motsättningarna i världen alltid orsakas av brist på utbildning, av fattigdom eller av politiska beslut. Dessutom, Harris skriver att de allra flesta icketroende och liberal-religiösa tror att ingen egentligen offrar sitt eller andras liv på grund av sin tro, dessa människor vet helt enkelt inte vad det innebär att vara säker på att paradiset existerar.


Jorden är hem för cirka 1,4 miljarder muslimer och utav dessa tror många, enligt Harris, att vi andra, en dag antingen kommer att konvertera till islam, leva i underkastelse under ett muslimskt kalifat eller helt enkelt dödas för vår ohörsamhet. Vi kan även läsa i Harris bok att:


Genom många delar i Europa påvisar det muslimska samfundet en ovillighet att ta till sig länders sekulära och medborgerliga värderingar. Däremot utnyttjar de dessa värderingar fullt ut när de kräver tolerans för kvinnoförtryck, antisemitism och det religiösa hat som ”regelbundet predikas i moskéerna”. Vidare, tvångsäktenskap, hedersmord, gruppvåldtäkter i bestraffande syfte och en mordisk avsky för homosexuella är idag karakteristiska i ett övrigt sekulärt Europa, och allt detta har vi ”islam att tacka för”.
 Muslimer i allmänhet tenderar att bedöma politiska frågor och globala konflikter efter hur dessa förhåller sig till islam, annars riskerar oliktänkande muslimer att brännmärkas som avfällingar och dödas av andra muslimer.
 Det är djupt osannolikt att splittringen i världen skulle kunna överbryggas med en mellankyrlig dialog, detta eftersom fromma muslimer är övertygade om att deras religion är perfekt och att alla avvikelser leder raka spåret till helvetet.


I en bok av Haught, skriver han om Sam Harris angående religion, islam och terrorism. Han menar att Harris, som efterföljd av 11 september 2001, funnit en radikal lösning till de eskalerande problemen i världen med terrorism. Haught menar att Harris menar att tolerans och medmänsklighet inte fungerar.
 Vidare, tolerans för religion är en stor del av problemet enligt Harris och han anser att världen kan frigöra sig från tron genom förnuft och vetenskap än via våld.
 Vidare, skriver Haught att de nya ateisterna i allmänhet föraktar teologi och de anser att akademiska departement/institutioner som är benämnda som just teologiska, är absurt. De undrar dessutom varför akademiker och forskare, vilka anses intelligenta, inte märker hur farligt det är med teologi runt om jorden menar Haught vidare. Dessutom, teologi leder till slut en muslimsk utbrytargrupp till en annan vilka verkar i guds namn.


Vi läser fortsättningsvis att Haught hävdar att de nya ateisterna vill att vi ska ge upp all respekt för religionsfrihet och religiösa tankar eftersom inget hejdar en av dagens mest brådskande problem – religiöst inspirerad terrorism.
 Ytterligare, gällande själva begreppet tolerans eller inte, kan vi läsa av Haught att:


Intolerans av tolerans verkar vara en viktig egenskap av de nya ateisternas lösning av problemet med humant lidande. I vilket fall, de flesta anhängarna av vetenskaplig naturalism i en modern tid har visat sig att de är de lyckosamma att leva i kulturer och länder där en pluralitet av religion är accepterad. De har varit tacksamma för denna mildhet, då vetenskaplig naturalism annars aldrig hade blivit tillåten att existera jämte trossystem vilka är ideologiskt emot det. Faktum är att ifall det vore ett val att rösta i USA idag, vilka de nya ateisterna även kan hålla med om, skulle vetenskaplig naturalism bli bortröstade av en majoritet av invånarna. De nya ateisterna har rätt när de poängterar att många andra trossystem än vår egen ofta är intoleranta och barbariska. Däremot måste de inse att deras egen livsåskådning, vetenskaplig naturalism, skulle aldrig ha etablerats sig självt i en modern värld ifall det inte vore för toleransen utvidgad till ”fritänkarna” av samma religiösa kulturer vilka gav upphov till vetenskapen. Deras motreplik är att religiösa kulturer dem själva aldrig någonsin hade en vettig moral eller rationell rättfärdigande för att ens existera överhuvudtaget.


Haught vill även poängtera att Harris tror sig komma undan med hans ”extrema intolerans”, eftersom den snarare är baserad på förnuft än tro.
 Slutligen, skriver Haught att i en så pass stökig och oviss värld som vi lever i idag, är attraktionen av en enkel lösning stor och när saker och ting går utför är det frestande att demonisera och slita ut delar i det komplexa nätet av mänskligt liv och därmed skyller allt det onda på religion.


2.5 Michael Onfray


Fransmannen Onfray skriver om Islam i sin bok Handbok för ateister. Vi kan läsa att islam förnekar den historiska utvecklingen och då uppkommer ett stängt och statiskt samhälle vilket är strängt slutet kring själv självt och fascinerad av de ”dödas orörlighet”.

Precis som marxismen som en gång strävade efter att förverkliga historien genom att avskaffa den, handlar den muslimska ambitionen enligt honom om att kunna härska över hela jorden skriver Onfray. Ett samhälle som endast tillämpar Koranens principer, är en slags hyllning till den ”döda historiens intighet, tomhet och meningslöshet”.
 Han fortsätter med att definiera islam som strukturellt arkaisk på punkt efter punkt. Vi kan fortsättningsvis läsa att:


Islam motsäger allt som upplysningstiden uppnått i Europa sedan 1700-talet vilket innebär att man fördömer och avvisar intolerans, avskaffar censur, förkastar tyranneriet och förespråkar lika rättigheter för alla.
 Den islamska teokratin i likhet med fascism stödjer på ”hypermoralisk logik”. Med det menas att Gud styr historien och allt står under order från Allah som kräver en etisk rening av den troende. Därav kommer sig hatet mot köttet, kroppen, den fria sexualiteten och så vidare.


Onfray fortsätter med att jämföra fascism och islamism:

De båda bygger på en ”inkallelselogik”. Alltså inget och ingen får saknas på uppropet vilket kräver en allmän mobilisering av statsapparatens hela maskineri, alltså alla institutioner måste mobiliseras från press, militär, utbildning till vetenskapsmän, författar och forskare. Kompetensen blir en sekundär fråga då det primära är tron, religiositeten och religionsutövningen. Allt som karakteriserar fascismen återfinns i det islamska styrets teori och praktik.
 Monoteismen avskyr intellektet, denna sublima dygd vilken består av konsten att förbinda det som till att börja med och för det mesta uppsattas som sammanhangslöst. Istället gör intellektet det möjligt att upptäcka oväntade och verkliga orsakssammanhang och producerar förklaringar som är förnuftiga, övertygande och stödda på grundliga resonemang. Genom just intellektet undviker man alla myter och sagor, heller inget paradis efter döden och ingen själ som fräls eller fördöms, ingen gud som ser och vet allt.


Onfray hävdar dessutom att om man avvisar trons illusion, guds tröst och religionernas sagor, framträder verkligheten som den verkligen är – tragisk. Hellre en sanning som genast får oss att nyktra till och då kan hindra oss från att förlora vårt liv genom att ställa det under tecknet av en levande död, än en historia som tröstar för stunden men gör att vi går miste om vårt enda sanna goda, vilket är livet här och nu menar Onfray slutligen.


2.6 Mediebilden av Islam och muslimer


Enligt Brune handlar nyheter om invandrar- och flyktingfrågor i stor utsträckning om bedömningar och verksamheter inom olika myndigheter – som ibland kallas ”vi”. Myndighetsdiskurserna populariseras och naturliggörs i en nyhetsrapportering som rutinmässigt riktar blickarna mot invandrare och flyktingar som problematiserade objekt.
 Brune skriver också att immigrationen av muslimer till Europa har varit omfattande under efterkrigstiden och muslimsk religion, kultur och muslimska seder har kommit närmare. Islam är Sveriges näst största religion, efter kristendomen.

I dagsläget har den svenska allmänheten väl utvecklade attityder till Islam och dessa sträcker sig sannolikt till att gälla muslimska invandrare. Hon menar även att islam dessutom är en religion som majoriteten av svenskarna knappast har några personliga erfarenheter av och svenskarnas attityder borde alltså bottna i traditionella religiöst färgade föreställningar som bland annat förmedlats via exempelvis skolundervisningen. Dock, framför allt torde attityderna främst spegla massmediernas bevakning av händelser som på olika sätt kopplas till Islam.


Trots att medieforskningen har haft svårt att klargöra sambanden mellan medieinnehåll å ena sidan och människors attityder å den andra, menar Brune att det sunda förnuftet säger att det finns ett samband. Fortsättningsvis, det är troligt att en negativ bild av islam i medierna påverkar människors attityder i en negativ riktning och att hävda att svenskarnas inställning till islam är negativ är knappast en överdrift läser vi. I en omfattande enkätundersökning som gjordes i början av 1990-talet sade drygt två procent sig ha sig en mycket eller ganska positiv inställning till islam och närmare 65 procent sa sig ha en ganska eller mycket negativ inställning. Dessutom, över en fjärdedel av svenskarna svarade att muslimer inte bör ha samma rättigheter i Sverige som andra religionsutövare och drygt hälften av svenskarna ville minska invandringen av muslimer. Brune kommer allt fram till att det alltså finns en stark korrelation mellan en önskan att minska invandringen av muslimer och en önskan att ta emot färre flyktingar över huvud taget. Motviljan mot det främmande går hand i hand med motviljan mot islam.

De flesta svenskar stöder religionsfrihet i Sverige, utom när det gäller en sådan för muslimer.
 Det kan vara så att islam uppfattas som ett samlingsbegrepp för det främmande, det okända, och därmed det hotande skriver Brune. Motståndet mot islam och muslimer skulle därmed kunna uppfattas som ett motstånd mot det avvikande, ett motstånd som blir större ju mer avvikande och farlig man föreställer sig främlingsfientlighet.
 Vi kan läsa att en teori kring det ökade medieintresset för islam är den kommunistiska världens sammanbrott, vilken har skapat ett nyhetsmässigt vakuum som i nutiden lagt islam i centrum av olika anledningar. Alltså, Sovjetunionens upplösning har medfört att religionen fått ökad betydelse.


Media arbetar med stereotyper och symboler och använder dessa i hög grad när det handlar om islam, vissa symboler är helt enkelt utvecklade och uppfunna av medierna själva.
 Exempel på sådana är: fundamentalism, Allah, Koranen samt Islamist menar Brune.

Det finns dessutom mediala symbolbilder för islam, till exempel ett foto av en ayatolla med buskiga ögonbryn med en ondskefull och genomträngande blick, det finns även minareter, män som ligger på knä och ber samt kvinnor i slöja skriver Brune. Det är troligt att de flesta av dessa symboler har laddats allt mer negativt i takt med att mediernas islambild utvecklats och människors attityder påverkats.
 På grund av de flesta svenskars negativa attityder till islam har centrala muslimska symboler fått en stark negativ värdeladdning som har auktulaiserats och förstärkts genom att dessa symboler dessutom figurerar i mediesammanhang där de kopplats till våld och förtryck. Många människor reagerar starkt eller ofta negativt på ord som ”islam” eller ”Allah” samt av bilder på kvinnor bärandes slöja.
 Fortsättningsvis, skriver Brune att hos vissa forskare och media i västvärlden existerar en benägenhet att kalla islamisk politisk aktivism för ”fundamentalism”. Detta medför vissa problem då ordet ursprungligen användes som benämning på en kristen rörelse i början av 1900-talet som reagerade mot det ökade bruket av en historisk-kritisk bibeltolkningsmetod.
 Under åren 1909 och 1915 gav den gruppen dessutom ut tolv skrifter under titeln ”fundamenten” och dessa texter reflekterade en konservativ evangelisk protestantism där man hävdar att Bibeln är ofelbar och ska tolkas bokstavligt.

Brune menar även att inom media har termen ”fundamentalism” ofta figurerat i samband där den har kunnat kopplas till religiöst våld och trångsynthet. Alla begrepp byter ibland mening och innehåll, det finns därför ingen anledning till varför just denna term inte skulle drabbas av det. Vidare kan vi läsa att problemen uppstår när alla inte har det klart för sig hur användarna använder ordet och begreppet har blivit allt vanligare, få bryr sig dock om att definiera eller förklara vad de menar och bryr sig inte om att problematisera termen. Det var i och med den islamska revolutionen 1979 som forskare och journalister överförde begreppet ”fundamentalism” från det kristna till det muslimska sammanhanget. Då det fortfarande har många konnotationer till kristendomen är det inte problemfritt att tillämpa begreppet på en helt annan religion och kultur.

Vi kan även läsa att ifall man ska utgå från den ursprungliga betydelsen av fundamentalism, att den religiösa skriften är ofelbar och att de händelser som nämns i Koranen är historiska fakta och inte symboliska, kan man nästan påstå att alla muslimer är fundamentalister då det råder en stor enighet om koranens ofelbarhet.
 När det gäller ett annat vanligt förekommande begrepp, ”islamism”, definieras det ofta enligt Brune som islamisk politisk aktivism, alltså islamiska handlingar av politisk karaktär.
 Det är många som anser att islamismen är anti-modern, däremot vore en mer precis definition vara: ”en reaktion på moderniseringen”. Slutligen, de flesta av nutidens islamiska eller islamistiska rörelser kan betraktas som moderna, detta eftersom de inte bara använder modern teknologi utan har även en modern ideologi.


2.7 Halal-TV

Sveriges Television har under hösten 2008 sänt ett omdebatterat samhällsprogram, vad som varit den största kontroversen för kritikerna är att det leds av tre svenska muslimska kvinnor som bär slöja. Denna debatt kan på ett sätt ses som ett symptom på ett klimat där det blivit vanligt att kritisera islam med alla dess komponenter. Detta TV-program har fått utstå en del kritik och här nedan redogör jag för en stor del av den. Programmet har skapat stor debatt i bland annat Svenska Dagbladet där Humanisten Dilsa Demirbag-Sten skrivit ett antal debattartiklar och fått repsons på dessa. En av de största anledningarna för kritiken mot Halal-TV och dess programledare är att dessa tre kvinnor ska representera en stor befolkning muslimer. På det har SVT svarat att programmet är en dokumentär och att kvinnorna främst ska ses som huvudrollsinnehavare och inte som programledare. I en sådan programform ska man kartlägga verkligheten och då blir valet att dessa kvinnor tar ett ställningstagande.


I den inledande artikeln av Demirbag-Sten, vilken var startskottet för en debatt i Svenska Dagbladet, menade hon att det vore intressant att veta hur SVT förhåller sig till det publicistiska uppdraget när de anser att tre beslöjade kvinnor leder programmet Halal-TV och ska representera den muslimska gruppen i Sverige. Men ändå representerar kvinnorna endast sig själva, så förvirringen är total enligt henne. Hon anser även att det är viktigt att religioner belyses och olika religiösa grupper får komma till tals, men då under ledning av politiskt och religiöst obundna journalister som förhåller sig kritiskt till ämnet.

Vidare, det finns många möjligheter för public service att inom en ram av god journalistisk, lyfta fram en mångfald vilken präglar den muslimska delen av befolkningen, och detta utan att reducera dem till djupt troende, beslöjade, homofobiska nykterister vilka anser att kvinnor ska vara oskulder fram till äktenskapet samt förordar stening vid otrohet. Slutligen, Demirbag-Sten menar att i och med att man gör dessa tre kvinnor till frontfigurer för kontroversiellt program, med en tvivelaktig och en oreflekterad grundtanke, kastas de ut i en ibland skoningslös debatt, medan redaktionen för programmet förblir anonyma för tittarna. Dessa unga kvinnor ska leva med programmet i hela sina liv med dess konsekvenser.


Enligt Joakim Sandberg, ansvarig utgivare för Halal-TV, är det knappast första gången som SVT visar en dokumentär om Sverige och inte den sista i raden. När kanalen överlåter mikrofonen till tre svenska kvinnor vilka är troende och bär slöja sticker det i många människors ögon, uppenbarligen behöver inte kritikerna inte ens se programmet förrän de vill att det ska stoppas. Ett av seriens teman är just att kvinnorna utifrån sin bakgrund, uppväxt och värderingar ställer frågor om varför det till exempel sups som det gör i Sverige.

Sandberg menar vidare att debatten om det mångkulturella Sverige är avgörande för landet och den behöver många deltagare, upphovsmän och kvinnor. Den är inte heller avslutad i och med Halal-TV, däremot har programmet tagit ett kliv mot att tillåta människor som lever med olika frågor varje dag uttala sig.


I Demirbag-Stens replik till Sandberg menar hon att Sandberg iklär sig rollen som yttrandefrihetsmartyr när man ifrågasätter valet av programledare av programmet. Hon tycker att det är oroande att han inte ser skillnaden mellan att låta representanter för olika uppfattningar komma till tals och att låta dem leda program. Demirbag-Sten fortsätter med att mena att ifall SVT vill sträva efter att spegla mångfladen i landet borde det innebära att religiösa företrädare som Ulf Ekman, Åke Green eller en ortodox rabbin får ha TV-program. Vi kan även läsa att Demirbag-Sten tycker att det är inför islam som SVT: s omdöme grumlas då de verkar tro att islam är en etnicitet och inte en religion, och därför uppfattar Sandberg kravet på ett kritiskt perspektiv som uttryck för intolerans. Vidare, Sandberg klagar på att programmet inte fått en chans och försöker undvika det som kritiken egentligen gäller, nämligen programledarna som ska vara representanter för public service.

Dessa tre kvinnor, vilka är troende, varav en tidigare har förordat stening vid otrohet och inte vill skaka hand med främmande män, ska leda åtta program i SVT. Vi kan även läsa att Demirbag-Sten anser att SVT tror sig veta hur en ”riktig” muslim förhåller sig till världen, en kvinna bör vara beslöjad, sätta islam i första rummet och uppmuntra till könssegregation stening vid otrohet. Hon menar att detta säger mer om redaktionens syn på den muslimska delen av den svenska befolkningen än om den verklighet som råder för de flesta andra som bor i Sverige. SVT har dessutom poängterat att programledarna är människor som vi andra, vilka äter, sover och går. De flesta har kläm på att även djupt religiösa, också till exempel anhängare till Livets Ord, gör sådant. Slutligen menar Demirbag-Sten att Sandberg och resten av redaktionen för Halal-TV tycker detta är exotiskt och fascinerande, kanalen har lagt stor vikt att presentera kvinnorna i egenskap av religiösa, dock är det viktigare i sammanhanget att de borde vara professionella och kunniga journalister.


De tre huvudpersonerna, Cherin Awad, Dalia Kassem och Khadiga El khabiry anklagas av Dilsa Demirbag-Sten i en artikel i Svenska Dagbladet, att vara fel sorts frontfigurer då deras muslimska tro innebär att de bär slöja och inte tar främmande män i handen. Awad skriver att Demirbag-Sten driver en tes om att Islam är förtryckande eftersom den inte tillåter människor att tycka tvärtom och sedan inte tillåta de som tycker tvärtom att höras. Awad fortsätter, tanken med programmet är att låta muslimska kvinnor betrakta Sverige på sitt eget sätt.

Demirbag-Sten var dessutom inbjuden till förhandsvisningen av programmet men dök inte upp, istället framför hon kritik mot oss tre programledare där hon beskriver oss som ”djupt troende, beslöjade, homofobiska nykterister.”

I en annan artikel i samma tidning kommenterar Awad Demirbag-Stens beskrivning av dem som ”homofobiska nykterister” som även anser att kvinnor ska vara oskulder i väntan på äktenskapet, utan att ens har träffat Awad eller någon av de andra två programledarna. Demirbag-Sten tycker att de är olämpliga att synas i TV-rutan, vilket ställer en följdfråga för programledarna: vad mer än TV får de inte göra för henne? Är det till exempel okej att bli polis, fotbollsspelare? Demirbag-Sten är knappast själv objektiv anser de dessutom.


Demirbag-Stens replik till kvinnorna är bland annat att hon menar på att stark övertygelse har ett pris, exempelvis veganer kan inte arbeta på ett slakteri, pacifister skyr vapenaffärer och djupt troende människor som sätter sin tro före allt annat samt vill verka för att sprida den, inte kan leda ett samhällsprogram på SVT. Åter, till skillnad från andra kanaler har SVT ett public serviceuppdrag och finansieras av licenspengar, i uppdraget ingår det bland annat att vara politiskt och religiöst obunden. En majoritet av journalister röstar och vissa är religiösa, men de allra flesta klarar av att vara yrkesmän och kvinnor när de är på jobbet. Det finns vidare lagar och pressetiska regler vilka är riktlinjer för att garantera public service och inte förvandlas till en propagandamaskin för en viss grupp. Demirbag-Sten menar också att det finns många möjligheter för Sveriges Television att visa på den mångfald och kompetens som finns bland muslimer i Sverige, men istället har SVT påvisat en oförmåga att hantera skillnader mellan islam och muslimer, och kanalen har framför allt reducerat muslimer till en grupp extremister.


Stefan Swärd, styrelseordförande i Evangeliska Frikyrkan, kommentar även han i Svenska Dagbladet denna debatt. Han menar på att djupt troende människor inte definitionsmässigt behöver ha sämre förutsättningar än en professionell journalist att agera enligt objektivitetens regler, i medierna finns många troende journalister som uppträder professionellt. Ett annat exempel är att Sturmark ska leda religionskritiska program i TV8 där sympatiserande kollegor i Humanisterna ska intervjuas bland annat. Swärd ställer sig frågorna ifall Demirbag-Sten tycker att Sturmark är mer passande som programledare än en muslim?

Och är det så att en ateist är mer objektiv än en religiöst troende? Swärd håller med Demirbag-Sten om behovet för kritisk granskning, alla religiösa grupper måste ställa upp på samma grundläggande minimikrav i ett demokratiskt samhälle, exempelvis respekt för människovärdet. Att bära slöja ska tolerans, däremot att hävda att stening till döds som straff för otrohet är okej, har man gått över gränsen. Då kan man inte vara programledare i TV menar Swärd slutligen.


3. Humanisternas Islambild

I detta kapitel kommer jag att ta upp uttalanden som medlemmar i Förbundet Humanisterna gjort i olika sammanhang om islam och muslimer. Bland annat har ordförande Christer Sturmark, medlemmarna Björn Ulvaeus och Lena Andersson sagt eller skrivit om ämnet. Efter utvalda citat har jag gjort en mindre analys i kursivt. De flesta citat kommer från Förbundets egen tidskrift Humanisten och de är från åren 2003-2008.

Lena Andersson i Humanisterna skriver i en artikel på Newsmills hemsida om religiösa människor, och då speciellt muslimer, där hon menar att de är lättkränkta beträffande religionen. Kränkthet är känslomässig och går då inte att bemöta med förnuftet, allt som återstår är att böja sig, fast yttrandefrihet ska inte böja sig skriver Andersson. Vidare, det enda som hjälper mot stark frustrationsbenägenhet är att utsätta sina heliga dogmer på nytt för satir och blasfemi. Hon menar att till slut flyttas den kränktes känslomässiga gränser, både individuellt och kollektivt.


Andersson drar många människor över en kam och uppvisar en kvalitet av att vara in tolerant mot muslimer. En sådan kommentar kan mycket väl uppfattas som kränkande bara det, och direkt dömer ut att ens kunna föra en dialog med någon av annan uppfattning, främst muslimer, än henne eller Humanisterna, ja var finns då den demokrati och frihet som förbundet talar varmt om?


I flera ledare i tidskriften Humanisten har Christer Sturmark talat om islam och muslimer. I en av dessa skriver han om Muhammed-karikatyrerna som publicerats i Jyllands-Posten 2005. Dessa har startat en ”brand runt hela världen” på grund av ett nu mycket lättillgängligt samhälle där det medians rapportering och nyheter sprids fort. Sturmark menar att de flesta antagligen inte ens sett dessa satiriska bilder och att dramat kring denna händelse inte längre handlar om religion - intellektuella muslimer vet att Muhammed avbildats många gånger tidigare genom den muslimska historien. Han tror snarare att proteströrelsen har ”kidnappats av andra krafter” med andra syften. Sturmark menar dessutom att muslimer känner sig sårade för att även sekulära bärare av muslimsk kulturtradition har fått lida för muslimska fundamentalisters agerade den 9/11 2001.

Detta beror enligt honom på att muslimer upplever bilderna som rasistiska nidbilder där arabisk etnicitet karikeras, samt att vi i västvärlden ofta drar alla muslimer över en och samma kam. Sturmark frågar varför man inte istället publicerade klassiska bilder på Muhammed hämtat från muslimsk litteratur? Då hade man istället ”elegant utmanat det absurda religiösa bildförbudet”. Då hade det kanske inte blivit kravaller då en sådan publicering hade varit mer ”intellektuellt renare och betydligt mer spännande”. Slutligen frågar Sturmark ifall Humanisten borde publicera satirbilderna på Muhammed? Han svarar att yttrandefriheten definitivt ger dem rätten att publicera bilder som kan uppfattas som kränkande, dock har de inte plikten att göra det och att det enda syftet skulle vara att ytterligare provocera. Han skriver även att det vore barnsligt och därför avstår för att det finns viktigare humanistiska frågor att driva däremot har ingen har rätten att kräva ett avbildningsförbud av religiösa skäl, religioner är ideologier och alla de ska kritiseras i ett demokratiskt samhälle.


Det är intressant att Sturmark hävdar en självklar rätt till att kunna publicera religiösa satiriska bilder som med största sannolikhet kommer att kränka en stor mängd människor. Självklart finns det en yttrandefrihet i Sverige som ska respekteras, men som Sturmark själv skriver – det finns viktigare frågor att driva än att publicera Muhammed-karikatyerer. Däremot kan det antas att Humanisterna skulle få ta emot en stor mängd kritik ifall de skulle publicera dessa, det skulle hindra förbundet att få en legitimitet i debatten om religiösa vara eller icke vara, så rädslan för sådana negativa konsekvenser hindrar antagligen tidskriften från att publicera Muhammed-karikatyrerna.

Vi kan även finna i en artikel i Humanisten från 2007 där två kvinnor, Hybbinette och Hagberg, ställer frågan: ”är kränkningar av symboler viktigare än kränkningar av kvinnor”? De refererar till Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten. De två skribenterna menar att religion i ett sekulärt samhälle är privat, man får tro på vad man vill, om du däremot låter dina religiösa uppfattningar bli en del av samhället, har samhället rätten och skyldigheten att diskutera, kritiskt granska och framföra synpunkter i alla dess former. Alltså, i religionsfrihetens namn har man också rätt att slippa religionen, att inte ständigt bli på prackad av den anser skribenterna. De fortsätter:

Kvinnor ”skändas, förtrycks, tvångsbortgifts, misshandlas och mördas i religions namn”, det är en kränkning av kvinnors liv och mänskliga rättigheter. Tvångsbortgifte av pojkar hamnar även i samma kategori – sant troende muslimer borde uppfatta detta som en kränkning och borde väcka ett starkt motstånd mot de människor som skändar islam i islams namn. Vi vill höra fler muslimer säga ifrån, visa att de tar avstånd från detta ”medeltida förtryck”. Varför är så många så tysta? Varför försvarar inte muslimer sina kvinnor, systrar och döttrar? Varför säger vissa muslimer endast ifrån då karikatyrer dyker upp?


Det är logiskt att religion mottar kritik från ett idag sekulärt Sverige i debatten, visst är det som skribenterna säger – samhället har en rätt och en skyldighet att diskutera och kritiskt granska religionen. Men de insinuerar även att människor har rätten att inte ständigt bli på prackade den, det låter som om det är det enda sättet som religion yttrar sig, att den prackar på människor. Detta stämmer inte riktigt och det är inte så enkelt. Det kan i varje fall mottas som kränkande mot religion i allmänhet att anta den som något som hindrar människans frihet i sina val. Det skrivs även att fler muslimer borde säga ifrån när det gäller förtryck av bland annat kvinnor i religionens namn, att de endast hörs när det dyker upp karikatyrer av profeten Muhammed i en tidning som exempel. Detta är även en vettig poäng i sig, men när skribenterna menar på att islam är ett ”medeltida förtryck” förlorar de viss legitimitet, det understryks starkt vad deras egen uppfattning av islam är och att den inte kommer med något gott enligt dem.

I en annan ledare från 2006 skriver Sturmark om Sveriges Muslimska Förbund som fått cirka 10 miljoner kronor sedan statsbidrag för religiösa samfund infördes år 2000. 2002 utgav förbundet skriften ”Att förstå Islam”. Där får vi lära oss att: ”mannen är familjens överhuvud och att mannen ska utföra alla sysslor som sker utanför hemmet”. Vidare: ”kvinnan har alla plikter inom hemmet, för rättvisans skull vill islam inte belasta kvinnan med att uppfostra barnen och sköta hushållet och dessutom yrkesarbeta, men detta betyder inte att kvinnan är förbjuden att lämna hemmet”. Alltså, menar Sturmark utifrån dessa fraser, ska kvinnan inte förbjudas att lämna hemmet, det måste vara det regeringen menar med att främja jämställdheten. Hittills tycker regeringen i alla fall att tio miljoner är dessa värderingar värda påpekar han.


I samma tidning kan vi läsa en artikel där Björn Ulvaeus menar att:

Vi som tror på att religion är fiktion får numera definitivt ingen respekt från dem som tror att de vet att den är sann”. Ifall någon vill rita en gubbe föreställandes Muhammed, Jesus eller Krishna har den personen rätt att göra det, hur plumpt och lågt det än må vara. Vi inte kan vika oss för dödshot då ingen vill leva i ett samhälle där man kryper för ”religiösfascistiska mörkermän”. Ifall det är så att vissa grupper i Europa känner sig kränkta av sådant som publiceras i tidningar, böcker eller som sägs i TV eller radio, betyder det då att man ska avstå från detta frågar Ulvaeus? Han svarar ja, ifall man har avsikten att kränka, men nej ifall man vill förmedla något annat, så som humor, allvar eller liknande. Religion ska betraktas som vilken ideologi som helst och att alla barn har rätt att slippa varje slags indoktrinering. Det är en ”mänsklig rättighet att för ett barn att i sin mest receptiva ålder slippa denna påverkan. En grogrund för terrorism skulle kanske undanröjas och all barn skulle kunna bestämma sin andliga hemvist i vuxen ålder i stället för att bära med sig en religiös ryggsäck från barndomen”.


Ulvaeus menar alltså att religion ska betraktas som en ideologi och att det medför att alla barn har rätten att slippa varje slags indoktrinering. Vem ska få bestämma vad som är bäst för just ditt barn? Alltså, barn är mer receptiva för påverkan och detta är något som verkligen ska betraktas när man väljer hur man vill uppfostra sitt barn. Än så länge är nog de flesta överens, barn ska inte bli intvingade i en religiös gemenskap utan en egen åsikt om det. Vad som kan uppröra en läsare i denna artikel är snarare när Ulvaeus menar på att en grogrund för terrorism skulle kunna undanröjas när barn helt slipper möta en religiös samvaro under barndomen. Det har visat sig till exempel att World Trade Center bombmännen varit utbildad medelklass och inte enbart vuxit upp med en religiös närvaro. Det är omöjligt att bestämma att ett barn som växer upp i en religiös gemenskap definitivt kommer att växa upp till en fundamentalist som helt avvisar förnuft och vetenskap som naturliga delar av ett samhälle.

I en annan artikel i samma tidskrift skriver Soleyman Ghasemiani om Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten. Han menar att:


Yttrandefriheten aldrig får strypas hur många miljoner religiösa fanatiker än känner sig sårade. Detta då samhället ska står för yttrandefriheten även om det handlar om en enda individs rätt till sin åsikt mot hela det övriga samhället och religiösa föreställningar får aldrig komma till att bestämma dagordningen för de grundläggande mänskliga rättigheterna vill han poängtera. De islamistiska krafterna måste underordna sig de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. De är de som måste vänja sig vid ordets okränkbara rätt att lämna läpparna; pennas rätt att ifrågasätta vilken gudomlighet eller auktoritet som helst; att teckna och nedteckna det som faller den in.


Det är självklart i ett modernt och demokratiskt samhälle att yttrandefrihet är en viktig beståndsdel som på ett sätt definierar en bra utveckling i samhället. Ghasemiani menar att de fanatiker som tagit illa upp av Muhammed-karikatyrerna helt enkelt måste vänja sig vid ordets och pennans rätt att ifrågasätta alla gudomligheter och auktoriteter inom religion, att det som faller en in och publiceras ska accepteras av alla religiösa. Helt så enkelt är det tyvärr inte, det är svårt att argumentera emot den viktiga yttrandefriheten, men det gör det inte det heller helt okej att mena på en yttrandefrihet utan några som helst spärrar eller

censur.

I artikeln: ”Islamofobi och kritik” av Alex Inkapööl läser vi att det måste kunna gå att framföra kritik utifrån perspektivet mänskliga fri- och rättigheter samt demokrati utan att bli kallad för islamofob eller antisemit. Han skriver dessutom att för humanister finns det åtskilliga skäl för att reagera emot islam, nämligen följande:

1) tron på en gud, 2) uppfattningen att muslimer är skyldiga att följa guds lag, sharia, och koranen, 3) åtskillnaden mellan män och kvinnor, 4) idén att det religiösa samhället är överordnat det politiska samhället. Därmed är islam i teorin och i många länder också i praktiken och odemokratisk, 5) den islamiska rätten anger extrema straffmetoder: stenanden till döds eller prygling för utomäktenskapliga sexuella förbindelser, prygel för falsk angivelse mot en gift kvinna för äktenskapsbrott, prygel för drickande av vin eller andra rusdrycker, amputation av en hand för stöld, dödsstraff, korsfästelse, amputation av hand och fot eller landsförvisning för landsvägsröveri eller ”spridande av ofärd”.


Vidare frågar sig skribenten: var går gränsen för toleranserna mot fundamentalistiska ideologier och religioner? Speciellt i åtanke när de vill ”utrota otrogna/oliktänkande” samt införa sin ”rätta” lära med våld. Ifall man alltid, oavsett kultur, har rätt till skydd för sitt liv, skydd mot grymma straff, rätt till en opartisk rättegång?


I denna artikel har skribenten listat upp fem punkter för att reagera emot islam, han tar upp bland annat att islam ”i teorin … och i praktiken odemokratisk”, detta eftersom han i punkt fyra menar att der religiösa samhället inom islam är överordnat det politiska. Detta är något som livligt kan diskuteras, många muslimska länder har även de skiftas en bit i en sekulär väg. Till exempel Turkiet där politik och religion är helt åtskilda, hur det alltid yttrar sig i verkligheten är svårt att veta, men det är grundtanken i varje fall. Visst finns det faktorer inom islam som är svåra för oss i väst att smälta, men vem har sagt att vi har den levnadskvalitén? Eller att vi är de mest lyckliga i världen för att religionen inte är lika stark förankrad i samhället idag som förr?


Sam Harris har skrivit i Humanisten angående Islam och om hur kritik gentemot religionen blir kritiserad. Han menar att det är tabubelagt att kritisera religion och då i synnerlighet islam, fastän det bara är muslimer som ”i detta århundrade jagar och mördar avfällingar, otrogna och kritiker”. Han förklarar det med att det beror på historiska och geografiska misstag samt doktriner som rättfärdigar våld vilka är unika för islam. Harris fortsätter med att kopplingen mellan den muslimska doktrinen och muslimsk våld inte kan förnekas. Allt tal om islams godhet och att fundamentalism existerar inom alla religioner är en faktor som ”skymmer vår tids viktigaste problem: islam” anser Harris. Enligt opinionsundersökningar i Storbritannien anser 36 procent av muslimerna där (ålder 16-24) att man bör dödas ifall man lämnar religionen. Dessutom, 68 procent av landets muslimer anser att grannar som förolämpar tron bör straffas och 78 procent tycker att de danska tecknarna bör ställas inför rätta. Harris ser det så att lösningen delvis ligger i att det bara är om vi öppet vågar kritisera islam för dess brister som det blir säkert för moderata muslimer, sekularister, avfällingar och kvinnor att ”resa sig och reformera tron”. Slutligen hävdar Harris att det behövs mer kritik av islam och inte mindre, kritiken ska strömma fram i mängder så att ”inte ens den mest vilseledda muslim kan hindra floden”.


Harris kritik av islam består till en del av att definiera muslimer som detta århundrades mördare av ”otrogna, avfällingar” och kritiker. Och detta förklaras med att det beror på historiska och geografiska misstag samt doktriner vilka rättfärdigar våld och detta är unikt för islam. En stark koppling finns mellan den muslimska doktrinen och muslimsk våld enligt Harris.

Det förs en aggressiv antimuslimsk retorik här och Harris har tidigare skrivit att ”vi är i krig med islam”, det blir en stark debatt med laddade ord vilket förståeligt kan väcka irritation hos många muslimer. Är det Harris syfte, att enbart provocera, eller tror han innerligt på det han skriver? I vilket fall kan det skapa en större antimuslimsk anda genom att uttrycka sig så pass kraftfullt. Men ändå, varför existerar det en rädsla att kritisera islam idag?

Björn Ulvaeus intervjuades för Humanisten av Sturmark 2005. På frågan: ”Björn, du har nyligen blivit medlem i Humanisterna. Berätta om varför du valt att engagera dig i dessa frågar och varför du tycker det är viktigt” svarar Ulvaeus följande:


Jag saknar den tiden då det fanns en tilltro till vetenskapen och förnuftet som på femtio- och sextiotalen. Nu verkar det vara flum, fundamentalism och vetenskapsförakt som gäller. Jag anser att religionen ska separeras totalt från staten. Så är det inte idag, inte ens i Sverige. I hundratals år har vi strävat efter att få ett jämlikt, sekulärt samhälle, och nu tycker jag att vi börjar gå tillbaka. Det förvånar mig att inte fler kvinnor opponerar sig.

Ulvaeus leker med tanken att kvinnor inte opponerar sig tillräckligt mycket för det påstådda förtrycket som pågår inom religion. I Sverige räknas kvinnor vara den grupp som är över överrepresenterad när det kommer till nyandlighet, till exempel inom new age och liknande.

Sturmarks följdfråga lyder som följande: ”Varför har det då blivit så tror du?” På det svarar Ulvaeus:


När det gäller religiösa fundamentalismen tror jag att det har att göra med globaliseringen och människors otrygghet i en snabb föränderlig värld. Man söker sig då tillbaka till sina identitetsskapande rötter, vilket ofta är de religiösa rötterna.

Här har Ulvaeus en viktig poäng i varför religiös fundamentalism uppstår och hur det uttrycks. Skulden till det ligger delvis i att världen förändras mycket och fort och den är lättillgänglig på ett annat sätt nu i och med ny teknik och medias roll.

Vi kan även läsa när Sturmark frågar honom om vilka frågor i dagens samhälle är viktigast när det gäller religion, livssyn och politik? Samt var går gränserna mellan religionsfrihet och samhällets principer om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? På det svarar Ulvaeus:


Jag är så oerhört trött på att man ska hysa respekt för en massa villfarelser och tokiga idéer bara för att det kallas religion. Hade det handlat om andra saker så skulle ingen kräva respekt på samma sätt. Det [!] privata tron skall naturligtvis respekteras, men tron får inte ha massa konsekvenser i samhället och gå ut över andra människor. Var går förresten gränsen mellan vidskepelse och religion?


Ett av problemen med religionskritiken är att den är svartmålande, ytlig och fördömande. Här finner vi ett citat av Ulvaeus där han starkt poängterar att man knappast behöver ha respekt för religion då det enligt honom snarare är ”villfarelser och tokiga idéer”. Han ställer dessutom frågan ifall man kan se gränsen mellan vidskepelse och religion. Det finns en poäng i det, en sekulär icke religiös person kan till exempel se på religiösa texter som overkliga och icke bevisade texter. Att definiera religion som vidskepelse, vilket är en term som i princip innebär att man hittar på något, kan anses kränkande för den religiösa populationen och Ulvaeus visar ingen respekt för detta.


I en annan intervju i Humanisten ställer Sturmark frågor till 2005 års Hedeniuspristagare Lena Andersson. En av frågorna han ställer lyder: ”Vilka frågor tycker du är viktigast med avseende på religion och samhälle i Sverige?” Andersson svarar som följande:


Jag skulle önska ett mindre höviskt förhållande i media mot religion, att man slutar tassa på tå för tron och vågar granska och kritisera den som den stora, tunga, inflytelserika och politiska idé som den är. Det gäller kristendomen och det gäller andra religioner, inte minst islam. Eftersom religionerna inte bara är privat tro utan har mycket större anspråk och samhällspåverkan måste vi ta oss an själva lärorna och se vad de består av, hur rimliga de är, och fråga framförallt unga människor varför de vill låta sig vilseledas. Akademiker och folk i media borde också anstränga sig att skilja på religionskritik och rasism och fundera mer på vilket moras kulturrelativism är, och kunskapsrelativismen för den delen. När man säger att vi måste motverka islamofobi menar man väl egentligen muslimofobi, alltså fobi mot individerna (fast om en persons handlingar på grund av hans religion är onda, finns det ju fog för rädsla för den personen på grundval av hans religion, på samma sätt som det inte vore kristofobi att bo granne med Helge Fossmo och vara rädd). Men det är också en typisk tankeglidning att man sammanblandat individerna med religionen genom benämningen islamofobi. Mot islam som lära bör man givetvis vara mycket skeptisk (om än inte fobisk) och framförallt mot dess anspråk och inflytande. Valet av slutledet – fobi är intressent. En fobi är något psykiskt sjukt, man har alltså gjort kritiken av religionen till något sjukt. Det är ett skickligt och effektivt sätt att vingklippa sina meningsmotståndare.


Lena Andersson liknar Ulvaeus i sina resonemang delvis, hon börjar med att förklara att religionen har ett stor samhällspåverkan och humanisterna uppgift blir att se vad de består av och hur rimliga de är. Men dessutom – de vill få reda på varför unga människor vill låta sig vilseledas. Varför har Andersson gjort det antagandet? Menar hon att alla unga eller icke vuxna människor endast kan låta sig vilseledas angående religiositet? Kritiken framförs på ett mycket färgat sätt som igen kan försvåra legitimiteten för förbundet åter igen.


I en artikel från Humanisten, hänvisar skribenten Staffan Gunnarsson till Ibn Warraqs bok Hvorfor jeg ikke er Muslim (sv. ”Varför jag inte är muslim”). Gunnarsson menar på att Warraq har svårt att se hur islam någonsin skulle kunna reformeras på så sätt att läran går att förenas med mänskliga rättigheter. Ett av de stora hindren skulle vara att de flesta religiösa ledade som rekryterats till väst från olika muslimska länder inte alls är sekulära och inte har demokratiska syften menar skribenten dessutom. Detta eftersom man primärt är lojal mot islam och inte till det nya hemlandet. Vidare, en frånvaro av kritik mot islam ger muslimer ännu fler skäl att inte ompröva sin tro och ställningstaganden, de får ju ändå gehör för dem menar Warraq enligt Gunnarsson.


I Sturmarks bok Tro och vetande 2.0 beskriver han världsläget med att skriva ”globaliseringens identitetsupplösning och dess otrygghet gör att fler människor söker sig tillbaka tryggheten i religiösa skrifters absoluta sanningar, och därmed vidare till den fundamentalistiska tron.” Fortsättningsvis hävdar Sturmark att detta ökar den religiösa fundamentalismen i vissa delar av världen och detta inom alla religioner, han beskriver Sverige som ett sekulariserat land där religion inte spelar så stor roll i samhället om man jämför med andra länder. Vidare, en majoritet av svenskarna tror inte på guds existens och många menar att den ateistiska humanismen inte har någon riktig motkraft i Sverige. Alltså, den svenska kyrkan är obetydlig och liberal och ingen bryr sig om den längre enligt Sturmark.
 Vi kan även läsa att det är omöjligt att bevisa att gud inte existerar, på grund av att det inte går att bevisa icke existens enligt en kunskapsteoretisk mening. Däremot är det möjligt att rent principiellt bevisa existens, alltså, bevisbördan ligger på den som påstår något/någons existens menar Sturmark slutligen.


Det är intressant som Sturmark skriver om guds icke existens. Att det omöjligt att bevisa guds existens. Och detta på basis att det inte går att bevisa icke existens enligt en kunskapsteoretisk mening. Men, visst det är inte omöjligt men då ligger alltså bevisbördan på den som påstår någons existens, alltså hos de troende. Det ligger mycket i denna argumentation, däremot kan troende kontra med att ifall Gud vill att man ska kunna bevisa hans existens kommer det att ske, man kan alltså inte ta på Gud så som på en person. Troende kan hävda att det är meningen att inte kunna bevisa guds existens, att gud inte vill att han ska vara något man kan bevisa, något att ta på. Det är mystiken och det icke materiella som gör själva religionen. Då blir konflikten mellan ateister och troende total.

Stefan Gunnarsson har i en artikel i Humanisten skrivit om kvinnosynen inom islam. Han menar på att det är männen som bestämmer om kvinnors kroppar och sexualitet, vilken partner de ska ha, de ska lyda sin far, make och Allah. De ska dessutom foga sig, underordna sig andras makt och vilja. Fortsättningsvis, hävdar Gunnarsson att synen ser ut så att muslimska kvinnor ”ska könslemlästas och hålla på familjens ära, de ska täcka sig och vara sexuellt rena – för sin fars, bror, farbror, kusin och resten av familjens heder”. Ytterligare, kvinnor kan inte ofta gå ut utan att bli ledsagade av en manlig släkting, ibland tillåts de inte att lämna hemmet alls skriver han i artikeln. Alltså, menar Gunnarsson, en muslimsk kvinna lever på nåder, vid utomäktenskaplig graviditet eller våldtäkt förskjuts kvinnan ur hela gemenskapen. Hon förväntas till och med att ta sitt eget liv för familjens skull. Gunnarsson avslutar med att konsekvenserna när muslimer med denna kulturbakgrund flyttar till väst tar de också med sig sin kvinnosyn där livet i det nya landet fortsätter i en anda av förtryck och isolering.


Gunnarsson skriver om en viktig sak, om kvinnans roll inom islam. Men han drar samtidigt alla för lätt alla över en kam och generaliserar, även om han påpekar att muslimer med en viss kulturbakgrund vilken är förtryckande, tar med sig sin kvinnosyn i det nya landet.

Nästa kapitel som handlar om den kritik som framförts mot Humanisterna gällande olika frågor, detta har gjorts för att visa hur olika deltagare i samhällsdebatten tycker att förbundet. Det kommer inte enbart handla islam eller muslimer utan är mer övergripande.

4. Kritik mot Humanisterna

I en artikel i Svenska Dagbladet av Stefan Edman kan vi läsa att:

I och med Sturmarks tillträde 2005 som Humanisternas ordförande, inleddes en offensiv i medierna där de bland annat kritiserat religiösa friskor, TV-gudstjänster och begränsningarna av stamcellsforskning. De vill även ha statsbidrag på samma villkor som religiösa samfund. Sturmark hävdar att han vill kalla sig för humanist istället för ateist eftersom att ateismen betyder att man tror på att Gud inte existerar men humanismen är något mycket mer, det är en hel livsåskådning.

Vidare, Edman, debattör och troende kristen, menar på att Sturmark låter som en gammaldags väckelsepredikant när han ”trummar in ateismens välsignelser”. Han uppfattar dessutom en intolerant attityd gentemot troende och tycker att Humanisterna låter som Livets Ord med anspråket på någon slags monopol på sanningen. Dessutom, Edman anser att Humanisterna gör det lätt för sig när det helt enkelt kräver vetenskapliga bevis för Guds existens. Edman fortsätter med att säga att gruppen är naiva när de upphöjer rationalitet som den enda grunden för att förstå och uppfatta en mycket komplicerad verklighet. Han anser dessutom att de ska byta tillbaka till deras gamla namn, ”Human-etiska förbundet”, detta eftersom att humanismen är ett så pass vitt och brett ämne ända sedan antiken, speciellt när de använder begreppet som ett vapen mot religionen. Sturmark hävdar i artikeln att han är beredd att ompröva sin ståndpunkt ifall han får se tillräckligt med bevis för Guds existens men han poängterar dock att detta endast ska ske genom vetenskapliga bevis.

När det gäller Edmans åsikt om att de missbrukar begreppet humanism, menar Sturmark att begreppet kan betyda tre saker på svenska: antingen att man studerat humaniora på universitet, är allmänt snäll mot djur och människor eller att man är humanist enligt förbundet Humanisternas mening. Fortsättningsvis menar Sturmark att behovet av religion är en slags bieffekt av sådant som evolutionen försett oss med, någon slags egenskap som varit viktig för människans överlevnad. Människans hjärna är duktig på att se mönster, samband och dra slutsatser vilket gett oss ett övertag i kampen för överlevnad. Slutligen hävdar Sturmark att vi lever i en tid av fundamentalism samt att former av vidskepelse är på frammarsch och många människor far illa på grund av religiösa dogmer och religiös vidskepelse om alltifrån stamcellsforskning till hur kvinnor behandlas.

Han tror att det finns en markant och klar motreaktion mot allt detta och att människor känner ett stort behov att ta ställning för humanismen.


I en artikel från Dagens Nyheter skriver man att förbundet Humanisterna i Uppsala vill att den svenska lagstiftningen om religionsfrihet ska avskaffas helt och detta har skapat uppmärksamhet mycket beroende på att förslaget stöds av Björn Ulvaeus. Skribenten menar också att religioner och kyrkor i många sammanhang har varit förtryckande, genom det ständiga upproret i kyrkornas värld genom historien. Det skapas ständigt frihet, inte bara till religionsutövning men även till opposition mot trons förtryck. Humanisterna menar att i dagens Sverige finns det så många religioner att dess konsekvenser kan bli svåra att överblicka men det är inte lagstiftarens uppdrag att överväga och bedöma det som förändrats än att avskaffa en grundlagsskyddad rättighet. Förbundet anser dessutom att många som utövar religion skyddas av andra lagrum, är detta automatiska skäl att avskaffa den grundlag som har just religionen som sitt föremål? Som slutkläm menar skribenten på att kan den som vill snöpa andra människors fria uttryck alls kallas humanist?


I en annan kritisk artikel mot Humanisterna i Svenska Dagbladet kan vi läsa att en stor del av den svenska kristenheten delar flera värderingar som Humanisterna ger uttryck för på sin hemsida. Även den Svenska Kyrkan vill sträva efter en global gemensam etik över religiösa och kulturella gränser. Bland annat uttalade sig företrädare för svenska kyrkan våren 2007 om rätten till fri abort samt att en stor grupp kristna är övertygande om att samkönade relationer har samma värde som särkönade. Listan kan dock göras längre och det finns en del annat som de liberalkristna och Humanisterna har gemensamt även om de utgår från olika grundantaganden. De liberalkristna är dessutom Sam Harris främsta måltavlor då de konservativa bibeltrogna är lätta att knäcka, men hur ska ateisterna komma åt de liberaltroende med deras ”flummiga och diffusa” tro? Harris löser det helt enkelt genom att fnysa och avfärda dem. I artikeln kan vi även läsa:

Dessutom planerar bokförlaget Fri Tanke att skänka Harris bok ”brev till en kristen nation” till 400 gymnasieskolor där de vill att boken används som en del i religionsundervisningen vilket tydligt visar att Humanisterna i grunden missförstått syftet med skolans religionsundervisning. Skolans uppgift är att ge eleverna fakta och vederhäftig information, inte missionera, varken kristendom, islam eller ateism.


I Expressen skriver muslimen Daniel Lillman om att Björn Ulvaeus uttalat sig i flera debattartiklar på Expressens fjärdesida. Humanisternas strävan är att bygga ett sekulariserat samhälle där religion snarare borde betraktas som en hobby. Ulvaeus hyllar personer som Ayaan Hirsi Ali och Salman Rushdie och hoppas på att vinna ”kampen” mot ”teokrater”. Menar han kampen mot muslimer frågar sig skribenten? Humanisten Ulvaeus ställer dessutom frågan ”har troende muslimer humor? Vad skrattar dom i så fall åt?”. Vidare läser vi att Ulvaeus oroas över att muslimer vill föra honom tillbaka till medeltiden, fast menar han då den europeiska? Då den islamska medeltiden och europeiska var vitt skilda vad gäller utveckling och tolerans. Den upplysta islamska sfären blev indragen i något mörkt och dystert och det var då Ferdinand och Isabella år 1492 fått kraft att ”rena” Spanien i kyrkans namn från judar och muslimer. Det pågick en förföljelse i större delar av Europa och även i Sverige fanns det en liknande lag som uppmanade till att ”tvångskonvertera” judar och muslimer till kristen lutheransk tro (kyrkolagen 1686).


I en annan artikel i Expressen menar Anders Björnsson, ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet, att förbundet Humanisterna med Sturmark i spets går till attack mot religiösa virrläror med samma frenesi som en gång den katolska inkvisitionen. Björnsson har svårt att se att något av det Sturmark står för går att förena med anda av tolerans mot oliktänkande som humanister har vinnlagt sig om. Han menar även att kärt barn har många namn, men när det gäller humanismen är det tvärtom, många goda ting bär ett och samma namn.

Antingen kan humanism vara en lärdomstradition, ett levebröd men också en livshållning. Sturmark och humanisterna anser att humanisten är en ateist.
 Till denna artikel har Sturmark svarat i sin ledare i Humanisten på Björnssons kritik. Han försöker åter igen att definiera ”humanism” enligt tre sätt:

1) Humanism som bildningsideal. Studiet av språk, historia, estetik, filosofi och andra ämnen som går under samlingsbeteckningen humaniora. 2) humanism som allmänmänskligt engagemang för människor (och djur), ett uppmärksammande och uppvärderande av människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Denna humanism är givetvis förenlig med (vissa) teologiska ståndpunkter och kan omfattas av såväl religiöst troende som ateister och agnostiker. 3) Humanism som ickereligiös livsbehållning: ett bejakande av en värld utan gudomliga makter och religiösa dogmer. Denna humanism, som har sina rötter i grekisk naturfilosofi och i upplysningstraditionen, ger människan själv det fulla ansvaret för sin moral och andlighet.


Sturmark skriver att Humanisterna bejakar humanismen genom alla dessa nämnda bemärkelser och att de aktivt representerar humanismen i de två senare betydelserna ovan, men de profilerar sig genom en humanism i den sistnämnda definitionen.

Sturmark skriver att orsaken till den ”märkliga” kritik av Björnsson kanske är på grund av deras framgång i opinionsbildningen.


I Humanisten finner vi en artikel skriven av Jan Rosman, pastor för församlingen Agape i Norrköping samt grundare av den konfessionella friskolan Norrköpings Kristna Skola. Han framför kritik mot förbundet på speciellt två punkter. Först och främst för att förbundet gjort sig skyldiga till ett övertramp genom att kalla den demokratiska arenan för den sekulära arenan. De definierar samhället kort och gott för sekulärt och därmed stämplar det svenska troheten till en sida av myntet. Han menar istället att i ett mänskligt och demokratiskt samhälle måste inte alla tankar vara sekulära, tankarna får komma från vilket håll som helst. Den andra punkten han kritiserar är att förbundet vill monopolisera begreppet humanist att det per definition ska betyda en sekulär ateist. Rosman menar också på att det finns oändligt många exempel på hur människor blivit bättre humanister på grund av sin kristna tro, många människor i Sverige gör ständiga insatser för flyktingar, hemlösa med flera.

Vi läser vidare att humanism på en ateistisk grund är otillräcklig men Rosman invänder inte mot att någon försöker bidra till en bättre värld med hjälp av den sekulära humanismen. Däremot tror han inte att det räcker allt för långt eftersom människan är en komplex varelse som inte enbart består av förnuft. Det finns till exempel högst oförnuftiga behov av trygghet, tillit, kärlek och hopp i människohavet. Ett exempel är världens största konflikt som pågår i mellanöstern. Det är vansinnigt enligt Rosman att tro att västerländsk, avfällig, sekulär humanism från EU ska kunna bidra till fred där. Detta eftersom att människorna där är obotligt religiösa och kommer inte att låta sig förledas att avfalla från tron på Gud. På grund av detta måste alltså freden vara religiös, konflikten är total och därmed måste freden vara total. Freden måste innefatta det personliga, sociala, ekonomiska, politiska och det religiösa. Den sekulära humanismen fyller alltså inte dessa behov, det blir istället futtigt, kallt och otillräckligt.


På svenska kyrkans hemsida har människor frågat frågor på deras ”frågor och svar”-länk. En av dessa frågor är: ”Hur ser svenska kyrkan på Humanisterna? Är det ett hot att allt fler människor går ur kyrkan för att bli humanist?”. En del av den frågans svar lyder som följande:

Nej, jag har svårt att se just Humanisterna som ett hot. Det känns som om de för en kamp mot en variant av kristen tro och en kyrka som känns ganska inaktuell idag. De talar om förnuftsskäl för tro eller inte, men för de allra flesta så har förnuftsskäl ganska lite att göra med varför man tror. Tro är mer en relation och en sådan är väl ganska svår att ifrågasätta. När jag läser på Humanisternas hemsida om vad de vill så kan jag (och jag tror många kristna) bejaka det mesta som står där, förutom en del skrivelser om etik och begravningsväsendet, så jag vet inte mot vem de riktar sin udd riktigt.


En annan fråga som ställts på hemsidan är: ”Vad skiljer den kristna människosynen mot den humanistiska synen?” Delar av den frågans svar lyder som följer:


Mer och mer ofta ser vi att humanetiska förbundet är aktiva i Sverige idag. Det menar jag är humanism i snävare bemärkelse, men det skulle nog inte en humanetiker hålla med om. Där grundar sig nog människosynen på samma idé, men det jag tycker mig se (de få gånger jag satt mig in i saken) är att humanetikerna i allt högre grad vill ”tvinga” individer och samhälle till en sorts lagstyrd humanism. Varje människa eget ansvar att välja tas bort, t ex debatten om skolavslutningar i en kyrkolokal. Om en skola väljer att hålla sin avslutning i en kyrka, ibland dessutom med möjlighet för enskilda att avstå så borde det ju inte var nåt större problem som inkräktar på varje människas unicitet och människovärde. Humanetikerna säger visserligen att det ska vara fritt att välja, men i det här fallet begränsar deras principer alltså valfriheten. Kanske kan man säga att en sådan humanistisk människosyn är tvingande.


Kapitelsammanfattning

Kritiken mot Humanisterna som framförts i olika mått i detta kapitel har delvis handlat om själva begreppet humanism och vad dess innebörd egentligen är. Edman exempelvis som menar på att förbundet borde byta till sitt gamla namn ”human-etiska förbundet”.

Vidare skriver Edman dessutom att förbundet anser sig ha ett slags monopol på sanningen, att deras livsåskådning ska trycka undan alla andra i samhället.

Sturmark har hävdat att religionen orsakar mycket elände i världen, på detta kontrar McGrath med att det delvis stämmer, till exempel situationen i Nordirland mellan protestanter och katoliker. Däremot är religionen inte enbart till skuld för problem i världen, att myndigheter eller enskilda personer tror sig ha rätten att utplåna religionen, exempelvis Lenin under Sovjetperioden som såg religionens utrotning som central del av det kommunistiska samhället.


Svenska Kyrkan har även i detta kapitel en del där svar på frågor om religion och Humanisterna besvarats via deras hemsida av privatpersoner. De anser bland annat att Humanisterna inte ska ses som ett hot eftersom förbundet talar om en kyrka som inte överenskommer med verkligheten. Dessutom har de hävdat att de flesta kristna håller med om många punkter förbundet listat upp på sin hemsida om mänskliga rättigheter med mera. De har även svårt att se varför Humanisterna eller någon alls ska lägga i sig var exempelvis en skola har sin skolavslutning, är den i en kyrka är det upp till den enskilda skolan att bestämma om det är något de ska fortsätta med eller inte, Humanisterna har inte den rätten att bestämma åt dem.


Alltså, karaktären av den kritik som framförts mot Humanisterna är av stor variation och är övergripande blandad, alltså att kritiken kommer från flera håll, och har därmed utmanat förbundets yttringar om vad de anser är den rätta livsåskådningen.


5. Avslutande diskussion

I denna avslutande diskussion kommer jag att inrikta mig på tre stycken punkter där jag ska identifiera och svara på mina frågeställningar. Detta främst utifrån kapitel tre som handlar om Humanisternas islambild.

Den mediebild av islam som existerar är att det är den onda och mörka religionen som är uppbyggd av fundamentalister som i religionens namn bland annat utför terrordåd och attacker mot islamkritiker. I och med detta blir det extra känsligt att kritisera religionen, detta sticker många i ögonen, och artar sig med att ytterligare kritisera islam. Ateism kan definieras som aningen kompromisslös, i varje fall när det gäller islam. Vi har kunnat läsa hur det är omöjligt att resonera med muslimer, hur de är lättkränkta som en religiös grupp, att religion är villfarelser och att alla muslimska kvinnor är förtrycka i religionens namn.

Vi har kunnat läsa att en av medlemmarna i förbundet, närmare bestämt Björn Ulvaeus, menat på att Sverige kort och gott borde avskaffa religionsfrihetslagen. Vad skulle en sådan idé innebära i praktiken? Först och främst är en sådan idé svår att genomföra, att ändra en grundlag är en lång och utdragen process som med största sannolikhet kommer att avvisas redan via en politisk motion. Fastän Sverige kan benämnas som sekulärt i jämförelse med hur det har sett ut, är verkligheten snarare så att den kommer att bemötas med en enorm tyngd från diverse samfund i landet. Om vi tänker oss att den idén skulle bli verklighet, alltså att religionsfrihetslagen försvinner, var hamnar vi då? Den lagen som kom 1951 var främst till att främja de människor i landet som inte haft tillåtelse att offentligt uttrycka sin livsåskådning. Enligt Humanisterna kan denna idé vara helt tänkvärd, däremot kan de inte ha tänkt på konsekvenserna. Att uttrycka sig på det sätt att det ska bli okej att förtrycka religiösa minoriteter och liknande, är lätt att tolka som intolerant. Man börjar undra vad Humanisternas agenda är bakom detta, att ta bort den lagen för att istället innefattas i till exempel yttrandefrihetslagen, är väl en tanke i sig. Däremot, vad finns det för syfte med det då alls? Om religiositeten ändå innefattas av andra lagar.

En sak som diskuterats flitigt i de artiklar som jag tagit med i uppsatsen är om regeln inom islam om avbildningsförbud av bland andra Allah och profeten Muhammed. Det står tydligt i koranen att man inte får göra detta, och detta för att man inte ska ha en viss bild av dem, det ska inte spela roll hur de ser ut för den troende.

Detta har speciellt diskuterats i debatten på grund av den reaktion som skedde i och med Jyllands-Postens publicering av Muhammed karikatyrerna. Sturmark har skrivit att de enligt rättigheter i och med yttrandefrihetslagarna också kan publicera sådana i deras tidskrift, fast att de kan uppfattas som kränkande menar han också. Det är intressant hur en viss grupp kan ta sig rätten att vilja bestämma vad som är vettigt och inte vettigt med en religion, som Humanisterna menar det, är det helt okej att vara muslim och troende, men bara bakom stängda dörrar utan att det kan påvisas allt att de är just troende. Frågan man kan ställa sig är: vad är det som är så farligt med att vara religiös? Varför påvisar förbundet en sådan stor rädsla för religioner och troende människor? Eller är det helt enkelt så att Humanisterna påvisar något vi andra är rädda att erkänna? I vilket fall är retoriken hos diverse medlemmar i gruppen provocerande och klart intolerant.

Debatten om Halal-TV som sänds på Sveriges Television under hösten 2008 kan på ett sätt ses som ett symptom för den rädsla för islam och religion som yttras av olika röster. Dilsa Demirbag-Sten som uttalat sig flertal gånger i Svenska Dagbladet. En del av hennes kritik mot programmet och programlederna har varit att de tre kvinnorna inte är erfarna och professionella journalister. Att de tre kvinnorna, som är muslimer och bär slöja inte ska vara representanter för den muslimska befolkningen i Sverige. Demirbag-Sten kritiserar även kvinnorna för att vara homofobiska, beslöjade nykterister som förordar stening till döds. Ett annat argument vi kan läsa är att eftersom SVT är ett public service verktyg, blir syftet helt fel när det leds av tre muslimska kvinnor som är subjektiva enligt hennes mening. Man börjar undra varför det har blivit en så pass aggressiv debatt om just detta TV-program, är det för att programledarna är muslimer, eller för att bär slöja eller för att en av dem vägrat ta en manlig gäst i hand? Om det nu är en persons sed att inte vilja ta främmande män i hand, varför kan det inte helt enkelt accepteras? Fast att den personen lever i Sverige, och normen i Sverige är att man tar folk i hand när man träffas, måste den då ge upp sina seder? Hur skadar en sådan sed en annan person? Å andra sidan kan man förstå kritiken då den påvisar ett ”dom och vi” – alltså att den kvinnan tog avstånd från en traditionell svensk sed och då skapade en provokation hos den berörda. Humanisterna ger dock även argument som är viktiga, bland annat att kvinnans roll kan vara utsatt och svår. Det är dock viktigt att skilja på kultur och religion, vissa muslimska familjer lever med striktare regler än andra, vissa förordar en större livsanpassning till koranen än andra. I slutändan bör en viktig fråga ställas som sammanfattar allt – kan den eller de som vill snöpa andras fria uttryck ens kallas humanister?
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