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SAMMANFATTNING 

De troende i USA tycks öka i antal efter den 11 september 2001 och det har fått mig att 

fundera över varför befolkningen i landet är så beroende av att tro på Gud. För att finna 

svaret på dessa funderingar presenteras i detta arbete en del av den amerikanska religi-

onshistoriken. Redan när emigranterna kom till det nya landet förde de med sig flera 

olika trosinriktningar och de ansåg att de fått i uppgift av Gud att bebygga det nya lan-

det. Ett flertal olika församlingar bildades varav några var mer strikta än andra och ur 

dessa striktare grupper ”föddes” fundamentalismen och den religiösa högern. Än idag är 

dessa grupper starka och påverkar varje amerikans liv på ett eller annat sätt eftersom de 

har stark inverkan på den politik som förs i landet. 

 
I Sverige minskar antalet kyrkomedlemmar samtidigt som förbund som Humanisterna 

märker av en ökning av medlemmar, därför har jag nu tittat lite närmare på vad de seku-

lära humanisterna i Sverige tror på. För att kunna göra det har jag bland annat intervjuat 

en tjej som arbetar för förbundet via e-post. Det visade sig att dessa medlemmar inte 

tror på någon Gud eller något högre väsen utan lever för att förverkliga tron på männi-

skan och att alla människor själva bör ta ansvar för sitt eget liv. De arbetar också för att 

förverkliga demokrati och värna om vår jord till kommande generationer. 

 
Slutligen har en liten jämförelse mellan de sekulära humanisterna och den religiösa hö-

gern gjorts. Frågan är om det finns något som förenar dessa två olika inriktningar. Sva-

ret på det blev att jag inte hittade något som förenar dem. Möjligtvis kan det finnas nå-

gon fråga som de kan ha en likartad syn på men inte i någon av de frågor som har tagits 

upp i detta arbete. 

 
Med detta lämnar jag över till er att läsa och begrunda det som framkommit! 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I USA ökar kyrkligheten och allt fler säger sig vara troende, en klar skillnad mot sam-

hället här i Sverige. Både USA och Sverige är demokratiska länder men med milsvid 

skillnad när det gäller synen på religion. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka 

förstå varför religionen är så stor i USA, och då särskilt den religiösa högern,1 och var-

för religionen används så flitigt i den amerikanska politiken. Här i Sverige är det organi-

sationer som förbundet Humanisterna som märker av en ökning av medlemmar. Mitt 

andra syfte med denna uppsats är att ta reda på vad de står för samt se om det finns nå-

got gemensam syn mellan den religiösa högern i USA och de sekulariserade humanis-

terna i Sverige. 

 
 Hur kommer det sig att den religiösa högern är så stor i USA? 
 Vad står den religiösa högern för? 
 Vad är förbundet Humanisterna? 
 Går det att hitta någon likhet mellan förbundet Humanisterna och den amerikanska 

religiösa högern? 
 

                                                 
1 Den kristna högern är både protestanter och katoliker som är kraftigt konservativa och kristna politiker 

och som inte gör någon större skillnad mellan sina grupper. Däremot gör de skillnad på svarta och vita. 
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000629/01/EdvardssonLinda.pdf 
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INLEDNING & BAKGRUND 

Efter terrorattackerna i USA år 2001 har mitt intresse för amerikansk syn på religion 

väckts till liv. Just nu har de en president som för en hårdför politik i krig mot terrorn 

och ofta återkommer han till religionen när han talar till folket. Många av de djupt tro-

ende i USA idag för en fundamentalistisk hållning till sin tro och i sitt agerande och 

själva begreppet fundamentalism är något vi idag förknippar med muslimska terrorister, 

den bilden är dock inte riktigt sann. Fundamentalism förekommer även i den kristna 

delen av världen om än i annan skepnad. Ursprungligen var fundamentalismen en kris-

ten rörelse som uppstod ur protestantiska kristna rörelser i USA på slutet av 1800-talet.2 

 

I Sverige är vi idag väldigt sekulariserade medan man i USA blir allt mer religiösa. I 

vårt land tror jag att tanken på en djupt troende statsminister ligger långt borta för oss 

även om det faktiskt står i vår grundlag att vår statsminister ska erkänna den Lutherska 

läran.3 Här minskar kyrkligheten men i USA verkar det som den ökar. 

 

Den sekulära humanismen verkar vara en rörelse som växer sig starkare här i Sverige 

samt i andra delar av vår globaliserade värld. Vad står den sekulära humanismen för och 

hur verkar de? Går det att hitta några likheter mellan den amerikanska religiösa högerns 

konservativa åsikter och en sekulär humanistisk livsåskådning? 

 

För att kunna förstå den religiösa högerns agerande och användning av religionen är vi 

tvungna att gå tillbaka i tiden och titta på hur USA:s religionshistoria har sett ut fram till 

nu. När det gäller de sekulära humanisterna så kommer jag att titta på hur de arbetar i 

Sverige och hur deras bakgrund ser ur. 

 

                                                 
2Christer Sturmark (2/5 2007) http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_5206407.asp 
3 Hagevi (2005) s.7 
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METOD OCH TIDIGARE FORSKNING 

Eftersom mycket i denna uppsats kommer att handla om begreppet fundamentalism är 

det för mig angeläget att definiera det ordet. För att göra det slog jag upp ordet i Bonni-

ers Uppslagsbok och i den är ordet förklarat på detta vis: 

 
Fundamentalist: företrädare för en åsikt som argumenterar med bokstavliga tolkningar 

av texter.4 

 
Det är denna tolkning av begreppet som kommer att användas i denna uppsats. Jag vill 

också förtydliga att det finns många religiösa grupper i USA och det är inte alla dem 

som kan betecknas som fundamentalister. Så vitt jag har förstått det var det ur protestan-

tiska rörelser fundamentalismen framtonade. Och det är dessa grupper jag hänvisar till i 

min text. 

 
Denna uppsats blir både en litterär och en intervjustudie. Litterär eftersom jag har an-

vänt mig av mycket närläsning av böcker och artiklar. Intervjustudie för att jag har in-

tervjuat en person för att få information. Religionshistoria är en stor del av uppsatsen 

och till min hjälp har jag bland annat haft diplomaten Ingmar Karlssons bok, Tro, terror 

och tolerans (2004). Boken behandlar flera olika politiska härdar där USA figurerar, jag 

har valt att gå närmare in på det som behandlar religionshistoriken och den religiösa 

högerns agerande. 

 

För att informera mig om förbundet humanisternas åsikter har jag i första hand använt 

mig av deras hemsida men även intervjuat en kvinna som jag här kallar för Moa, via e-

post. När man intervjuar någon via e-post är situationen en helt annan än vid en vanlig 

intervju när man sitter tillsammans och för en dialog där det går att läsa av kroppssprå-

ket, pauser i talet, betoningar, leenden och skratt. Eller kanske intervjupersonen upple-

ver ett rent missnöje med situationen. Dock finns det ett flertal fördelar med att använda 

sig av e-post intervju och den största fördelen är att det är ett snabbt sätt att interagera 

med varandra trots att man inte bor på samma ort. I och med det slipper man resa, even-

tuellt bo borta, det är billigare och framför allt, det är intervjupersonen som själv skriver 

                                                 
4 Bonniers Uppslagsbok (2007) s. 290 
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ner sina svar utan inblandning av min penna och mina vinklingar, omedvetna eller ej. 

Visst finns det också nackdelar och till dem kan höra att Internet kan krångla, det kan 

vara svårt att skapa tillit till varandra, kanske har intervjupersonen svårt att uttrycka sig i 

skrift, och hur ser man till att intervjupersonen förblir konfidentiell?5 Vid arbetet med 

denna uppsats har samarbetet oss emellan gått väldigt bra och slutligen vill jag tillägga 

att det enbart är jag som har tillgång till min e-post och till min egen dator som dessut-

om är låst med lösenord. Därför tror jag inte att det ska framkomma några större etiska 

dilemman. Frågorna till Moa har jag lagt med som bilaga och av hennes svar har jag 

gjort en sammanställning i den löpande texten. 

 
Som jag nämnde tidigare så måste man gå tillbaka i historien för att kunna förstå varför 

amerikanarna agerar som de gör på det religiösa fältet idag. När det gäller amerikansk 

religionshistorik finns det hur mycket information som helst att hämta och det som finns 

med i denna uppsats är endast en liten del av det. Jag har tagit med det jag anser är vik-

tigt för att få en helhetsbild för att kunna läsa denna uppsats. 

 

                                                 
5 Ryen (2004) s.194-217 
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RELIGIONSHISTORIK 

Enligt Ingmar Karlsson6 ses USA som den första sekulära staten i modern tid men trots 

det är det inget land som är så fyllt med folk som går i kyrkan. USA har mer än 300 

miljoner invånare7 varav hela 60 % av dem är medlemmar i ett kristet samfund och för 

att fylla detta behov av religiositet finns det mer än 300 olika kristna samfund. Det 

kristna budskapet sprids över landet i över 200 olika kristna tv-kanaler och 1500 olika 

radiostationer.8 

 

En del av den amerikanska religionshistorien 

Karlsson9 skriver att religiositeten i USA har djupa rötter, redan på 1600-talet ansåg de 

puritaner10 som landsteg att de skulle skapa ett nytt Israel. Kolonialismen var gudomligt 

styrd och det folk gjorde pilgrimsfärder på Mayflower. Dessa människor identifierade 

sig med gamla hebréer och såg den nya världen som Kanaans land. De ansåg sig ha gu-

domlig rätt att rensa landet från indianer eftersom de stod i vägen för det gudomliga 

projektet, precis som Israels barn hade fått Guds tillstånd att rensa bort kananéerna från 

Israel. Synen på amerikanerna som Guds utvalda folk blev med tiden en del av den 

amerikanska självuppfattningen. 

 
Invandring 

Människorna som invandrade till det nya landet kom från olika protestantiska kyrkor 

och sekter i sina gamla hemländer och till en början levde de alla i fullt samförstånd 

med varandra. Med tiden utvecklades olika församlingar med tillhörande socialt nätverk 

och egna skolor, egna medier och de hade en uppfattning om att den egna tron och den 

egna moralen var det enda riktiga och givet av Gud. Att införa en statskyrka var omöj-

ligt på grund av att så många invandrare hade lämnat sina hemländer av den orsaken att 

de inte kunde utöva sin religion i frihet. Det här insåg unionens förfäder och när den 

amerikanska konstitutionen arbetades fram fastslogs att nationen skulle bygga på reli-

giös och kulturell mångfald. En av grundarna Thomas Jeffersson, var påverkad av upp-

                                                 
6 Karlsson (2004), kap 4 
7 http://www.amerika.nu 
8 Karlsson (2004), kap 4 
9 Karlsson (2004), kap 4 
10 I puritanismen sammanfördes en bibeltrogen, asketisk kristendom med ett strängt världstillvänt etos.  
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lysningens idéer och accepterade inte tanken på att den politiska makten skulle utgå från 

Gud.11 I landets konstitution gjordes en åtskillnad mellan kyrka och stat och man skrev 

in följande rader: 

 

”Kongressen ska inte stifta några lagar beträffande religionens ställning, ej heller förbjuda 

dess fria utövande.”12 

 

I slutet av 1700-talet startade många av samfunden kyrkor och där växte det fram kritik 

mot statens grundare för att de byggt upp landet enligt ideologier som grundade sig på 

upplysningens idéer. Många av församlingarna såg den nya republiken13 som Guds ska-

pelse och kampen mot England hade varit Guds kamp mot helvetet. Många av försam-

lingarna talade om att folket måste befrias från de politiska ledarnas gudlöshet. Politi-

kerna var, enligt kyrkoledarna, till för att utrota kristendomen. Här uppstod den spricka 

som består än idag, huruvida Amerika ska vara sekulärt eller protestantisk-evangelisk. 

Sprickan mellan statens grundare och de troende blev allt större under 1800-talet och 

sprickan förstärktes när industrialiseringen och invandringen tog riktig fart. Protestan-

terna såg sig allt mer hotade av de invandrande katolikerna men även de ortodoxa samt 

judarna sågs som ett hot mot protestanternas syn på att Gud valt ut USA som ett land för 

frälsta protestanter. 

 

Darwin 

Ytterligare hot mot de bokstavstrogna protestanterna kom ifrån att darwinismen blev allt 

mer utbredd. Följden av detta blev att protestanterna delades upp i två olika läger där 

den ena falangen ansåg sig öppen för den nya vetenskapen och började tala om Bibeln 

som en del av mänsklighetens historia och ville se ett starkare socialt engagemang. 

 
Den andra falangen ansåg att darwinismen var det samma som ateism och de vände sig 

även mot den nya vetenskapen, eftersom dessa troende bara accepterade Bibeln som den 

enda historiska källan som behövdes.14 

                                                 
11 Karlsson (2004), kap 4 
12 Karlsson (2004), kap 4 
13 Landet blev republik efter att ha besegrat engelsmännen i frihetskriget. 
14 Karlsson (2004), kap 4 
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Fundamentalisterna uppstår 

Karlsson skriver att ur denna andra falang var det två män som blev de mest framträ-

dande och det var Dwight L Moody och Cyros I Scofield. Den kristna högerns heliga 

skrift kom att bli Scofield Reference Bibel där Scofield själv har skrivit texttolkningar 

till bibeltexter. Dessa båda herrar publicerade även nidskrifter, The Fundamentals som 

gavs ut i tolv delar i början av 1900-talet. Ordet fundamentalist blev en benämning på 

dem som trodde att det som står i Bibeln var direkta ord från Gud till profeterna. De 

som slöt sig till denna grupp av protestantiska fundamentalister vägrade tro på att Bi-

beln bara skulle ha varit inspirerad av Gud men att det skulle ha varit människor som 

skrev den. Om detta var sant skulle Bibeln vara ett föremål för muntliga och skriftliga 

överföringsmisstag. Det största stödet fick fundamentalisterna från den amerikanska 

södern som sträcker sig från Virginia till södra Kalifornien. Även idag har fundamenta-

listerna ett starkt stöd i dessa trakter.15 Stöd i detta område har även den religiösa hö-

gern som består av fler grupperingar än enbart fundamentalistiska protestanter. 

 
Motstånd och förbud 

Daniels bok och i Uppenbarelseboken bildar grunden i fundamentalisternas tro, det vik-

tiga för dem är att tro på en ordagrann bibeltolkning. Fundamentalisterna är starka mot-

ståndare till all världslig ondska som dans, kortspel, alkohol, tobak, film och kosmetik. 

Strängt fundamentalistiska föräldrar förbjuder sina barn från att idrotta eftersom alla 

tävlingar ses om okristliga. Homosexualitet ser fundamentalisterna som en ren och skär 

dödssynd.16 

 
Jämställdhet17 är något som det inte talas om inom dessa grupper eftersom det står i 

Bibeln att kvinnorna ska underordna sig sina män18, samt ta emot undervisning i stillhet 

och alltid underordna sig och inte bestämma över männen.19 

 

Fundamentalisterna fortsatte bygga upp sin organisation och under 1930-talet hade det 

vuxit upp cirka femtio fundamentalistiska Bibel Collages och organisationerna fortsatte 

                                                 
15 Karlsson (2004), kap 4 
16 Karlsson (2004), kap 4 
17 Karlsson (2004), kap 4 
18 Efesierbrevet 5:22-24 
19 Första Timotheosbrevet 2:11-23 
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växa under de årtionden som följde. De byggde även upp egna tidningar och radiokana-

ler och när TV:n kom ersattes de kringresande evangelisterna med nya unga tv-

evangelister.20 

 
För att sammanfatta det som står här ovan kan det bland annat nämnas att redan när pu-

ritanerna landsteg och ansåg att de skulle återskapa ett nytt Israel bildades befolkning-

ens syn på sig själva. De ansåg att Gud stod bakom dem i bygget av det nya landet och 

med tiden skapade dessa troende grupper egna sociala nätverk och skolor där en av de 

gemensamma sakerna var att deras tro var just den rätta och hade Guds stöd. Med den 

bakgrunden kanske det inte är så konstigt att 60 % av befolkningen idag säger sig vara 

medlemmar i något kristet samfund. Att tillhöra ett kristet samfund i USA idag måste 

betyda mer än bara att ha en kyrka att gå till, det måste innebära en trygghet och en so-

cial tillvaro som betyder mycket för många människor. I början av 1900-talet ”föddes” 

fundamentalismen som en gren utav den kristna protestantiska kyrkan. Fundamentalism 

kom att bli en term som stod för människor som ansåg det viktigt att det som står i Bi-

beln skulle vara en ordagrann och direkt tolkning av Guds ord, utan mellanhänder. Fun-

damentalisterna ser nöjen som ondskefullt och har etablerat egna medier där de kan föra 

ut sina budskap. 

 

                                                 
20 Karlsson (2004), kap 4 
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NÅGRA AMERIKANSKA PRESIDENTER 

Amerika har haft ett antal olika presidenter och jag kommer enbart att ta upp de tre sista 

i denna uppsats för att visa på vilken skillnad de har gjort för landets politik. Eftersom 

det är George W Bush som sitter vid makten idag kommer det till stor del att handla om 

honom. 

 
Ronald Reagan 

Enligt Kjell O Lejon, i Nilsson och Nockmars uppsats, var det under Ronald Reagans 

tid som religionen kom att spela en stor roll i den amerikanska politiken. Reagans sätt 

att använda religionen inom politiken påverkade också debatten i samhället. För att 

kunna förstå hur Reagan använde sin retorik måste New Religious Right – NRR tas med 

i handlingen. Den kristna högern, är organiserad av och bestående av vita amerikaner.21 

Det är dessa grupper som byggt upp NRR med nätverk av olika politiska grupper, lob-

byister, TV-program, utbildnings- och forskarstiftelser samt olika protestantiska kyrkor. 

Dessa grupper hade länge försökt enas runt en presidentkandidat som samtliga konser-

vativa grupper skulle kunna stödja. När den konservative Reagan dök upp med sin pro-

testantiska gudstro, ansåg NRR att han var den presidentkandidat som kunde förse dem 

med det gudomliga ledarskap som skulle behövas efter många år av omoraliska, demo-

kratiska presidenter under 1970-talet. Reagan skulle leda uppbyggandet av ett bibeltro-

get samhälle så som landet hade varit vid grundandet och se till att USA återigen skulle 

speglas av hög moral och patriotism.22 

 
När det gällde den utrikespolitiska världen var Reagans religion lika viktig där. USA:s 

kamp mot Sovjet var inte bara en vanlig kamp, utan det var en kamp mellan det goda 

och det onda. USA stod för den goda sidan, medan Sovjet sågs som det onda gudlösa 

samhället som skulle bekämpas. Reagans religiösa retorik var ett tecken på att politiken 

styrdes av religionen i USA.23 

 

                                                 
21 Hagevi (2005) s. 134-163 
22 Nilsson & Nockmar (2001) 
23 Nilsson & Nockmar (2001) 
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Bill Clinton 

År 1992 vann demokraten Bill Clinton presidentvalet och då sades det att Satan fick fria 

händer och att bögarna skulle ta över när landet förklarat krig mot Gud. Under ett tag 

lyckades den kristna högern resa sig och hoppas på ett nytt liv i och med att åklagaren 

Kenneth Starr, som var pånyttfödd kristen, åtalade Clinton i en riksrättsprocess. Starr 

misslyckades dock med sin mission.24 

 

George W Bush 

Republikanske president George W Bush är en mycket gudstrogen man och den första 

bok han läste från pärm till pärm var Bibeln. Läsningen av Bibeln förändrade både hans 

personlighet och hans världsuppfattning. Bush läste Bibeln när han var han nästan fyrtio 

år gammal och behövde ta sig ur sina alkoholproblem.25 

 

Bush tar sig till Vita Huset med Guds hjälp 

Med hjälp av Gud, familjen, sänkta skatter och moralfrågor som abortförbud, förbud för 

homosexuella att få gifta sig och adoptera barn samt inga skärpta krav för att innehav av 

vapen, hoppades Bush att han skulle ta sig in i Vita Huset26 och när han väl kom till 

makten i november 2000 var det efter en mycket kontroversiell valkampanj. Han vann 

nämligen valet trots att han i verkligheten fick färre röster än sin motståndare Al Gore. 

Detta var möjligt eftersom det hade varit krångel med röstkort och på grund av det fick 

ett antal domare vid högsta domstolen fälla avgörandet. Att det blev just Bush som vann 

och inte Gore beror enligt Eric Laurent på att domstolen hade en konservativ majori-

tet.27 I USA har den kristna högern så stor makt att det är osannolikt att en republikansk 

politiker lyckas bli president eller ens presidentkandidat utan deras erkännande.28 Enligt 

Lejon ser Bush sitt land som ”One nation under God” och hans budskap till folket, är att 

de ska tro på en Gud som kan handleda landet och att folket bör tacka Gud för den frihet 

de har blivit givna genom tiderna.29 

 
                                                 
24 Lejon (1988) 
25 Laurent (2003). 
26 http://www.aftonbladet.se. Nr 1. 
27 Laurent (2003). 
28 Hagevi (2005) s. 134-163 
29 Lejon (1988) 

 13

http://www.aftonbladet.se/


Aborter 

Ett ämne som berör är aborter. I denna fråga har de högerreligiösa grupperna mycket 

starka åsikter angående vad som är rätt och vad som är fel. Redan under Reagans tid 

fick högern ut sina åsikter med hjälp av honom som var starkt emot aborter. Reagan gav 

även ut en egen bok där han behandlade abortfrågan, han ansåg att aborter var en tragedi 

för den amerikanska själen och skapade djupa sår.30 

 

Republikanska partiet har intagit en ”right to life” hållning som blir allt tydligare med 

tiden, Right to life innebär att man fokuserar på det ofödda barnet, som är ett barn allt-

ifrån konceptionsögonblicket.31 Enda tänkbara anledningen till att göra abort är om 

kvinnan blivit våldtagen, utsatt för incest eller om hennes liv är i fara.32 Aborter är ett 

område som inte stöds med offentlig finansiering. Tre dagar efter att George W Bush 

tillträtt som president talade han om att all finansiering till organisationer som stödde 

kvinnans rätt till abort skulle upphöra.33 År 1998 gjordes en undersökning som visade 

att hela 22 % av de röstberättigade ansåg att abortfrågan var en viktig valfråga. Det här 

är en stor grupp som själva kan avgöra ett presidentval, med andra ord: 

 
Abortfrågan är högaktuell, och vågorna går höga – i bokstavlig mening på liv och död.34 
 
Gud = demokrati? 

När det gäller tron på Gud och högre makter anser Bush att det är en förutsättning för en 

demokrati eftersom tron lär människor att tolerera och respektera varandra. Ett av hans 

mål är att återigen införa tron som en viktig del i samhället och han talar om att det inte 

bara är den kristna tron som är viktig utan även judendomen och islam spelar en stor 

roll för människor. Han anser även att det finns tillfällen att lära sig av varandras olika 

trosuppfattningar eftersom alla troende delar en tro på Guds rättvisa.35 

 

När USA blev attackerat den 11 september 2001 sade Bush att dessa terrorister inte har 

någon tro på Gud och att de inte har något riktigt hem, land, kultur eller tro, istället fam-

                                                 
30 Lejon (2000) s.53 
31 Lejon (2000) s.71-76 
32 http://www.sr.se 3 maj -07 
33 Laurent (2003) s. 8 
34 Lejon (2000) s. 76 
35 Karlsson (2004), kap 4 
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lar de i mörker och det är där USA ska hitta dem. Stefan Nilsson och Jonas Nockmar är 

dock tveksamma till Bush uttalanden för de anser att dessa terrorister själva ser sig som 

rättroende muslimer och att de definitivt har en tro. En anledning för Bush att göra des-

sa terrorister gudlösa kan vara att det då blir lättare för USA att hämnas attackerna.36 

 

                                                 
36 Nilsson & Nockmar (2003) 
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MODERNA FUNDAMENTALISTER 

Idag har den amerikanska fundamentalismen vuxit till en intolerant version av kristen-

domen. Trots att de avskyr allt vad modernitet innebär så har de även dragit nytta av den 

för att på så sätt nå ut till fler människor. Nu sprider de sina åsikter via reklam på Inter-

net samtidigt som de utnyttjar moderna tv-stationer till samma sak. Alla medel är tillåt-

na bara de har till uppgift att tjäna Kristus återkomst. Amerikas kristna fundamentalister 

tror att landet ska upplösas på grund av den globalisering som råder och i och med det 

skulle USA förlora sin roll som världens ljus. Dessa grupper går att jämföra med de 

islamiska fundamentalisterna eftersom båda grupperna har den sekulära humanismen, 

kommunismen, narcissismen och frigjord hedendomen som sina huvudfiender.37 

 

Vilket parti röstar de på? 

Den kristna högern har röstat på olika partier men nu har de en roll inom det republi-

kanska partiet. Det är dock inte på grund av sina huvudpunkter de har fått den rollen 

utan istället är det så att de alltid är starka när det gäller att lämna ekonomiska bidrag till 

de olika republikanska presidentkandidaterna, sina bidrag lämnar de just för att påverka 

politiken och det republikanska partiet och dess politiker. De republikanska president-

kandidaterna skulle inte klara sig utan att stödja den kristna högerns tankar och värde-

ringar eftersom det är de som betalar valkampanjerna med sina bidrag. När Bush valdes 

till president använde han sig av högerns tjänster för att bli av med sin motkandidat, 

bland annat träffade han Robertson, Falwell och Tim LaHaye.38 

 
Det är inte enbart inom det republikanska partiet som den kristna högern är represente-

rad, de lyckades även få John Ashcroft utsedd till justitieminister39 och han inledde var-

je arbetsdag med att hålla en bönestund. Han var medlem i en radikal pingströrelse – 

Assemblies of God, som praktiserar en bokstavstrogen bibeltolkning, de talar i tungor 

och ägnar sig åt helbrägdagörelse. Nu är det inte bara den kristna högern som finns re-

presenterad i Bush administration, andra viktiga medarbetare är de som mest förutsätt-

ningslöst stödde presidenten vid invasionen i Irak, de judar som står nära det israeliska 

                                                 
37 Karlsson (2004), kap 4 
38 Karlsson (2004), kap 4 
39 Ashcroft var justitieminister åren 2001 - 2005 
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Likud. Deras åsikter liknar den kristna högerns fundamentalistiska åsikter förutom deras 

världsåskådning. De förespråkar även en hård hållning gentemot palestinierna. En an-

nan starkt troende man är Bush talskrivare, Michael Geerson som enligt Karlsson går 

under smeknamnet Den skriftlärde.40 Eric Laurent drar det hela ännu längre och påstår 

att Vita Huset liknar ett stort bönehus på grund av att så många människor där har reli-

giösa kopplingar.41 

 
En annan grupp som agerade var Moral Majority och de fungerade som politisk 

påtryckare med kampanjer mot aborter, homosexualitet, förbud mot bön i skolan samt 

kvinnans jämställdhet. Moral Majority ansåg att den amerikanska civilisationen måste 

vara kristen och att den amerikanska politiken skulle bygga på innehållet i Bibeln. Poli-

tikerna ska vara Guds tjänare och enligt Moral Majority verkställer Gud hämnd mot alla 

som gör ont. 

 

Moral Majoritys syften presenteras i sju punkter: 

 
 Förbjuda aborter 

 Lydnad mot familjeöverhuvudet och inga skilsmässor 

 Ingen nakenhet, förbud mot pornografi, homosexuellas rättigheter och sexuell fri-

gjordhet 

 Arbete för minimilöner och ingen kritik mot chefens höga lön 

 Amerika är utvalt och ska hjälpa och skydda Israel 

 Gudscentrerad utbildning 

 

Enligt Moral Majority skulle USA ställas inför Guds dom om inte dessa punkter accep-

terades och när terroristattackerna sedan inträffade 2001 sade Moral Majoritys företrä-

dare Jerry Falwell42 att eftersom folket inte hade levt upp till hans sju punkter straffades 

de genom denna handling av Gud. 

                                                 
40 Karlsson (2004), kap 4 
41Laurent (2003) 
42 Avled 15 maj 2007, http://www.privataaffarer.se 
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Sammansvärjningar 

Pat Robertson var en av fundamentalisternas stora män och han startade ett TV-bolag 

som han kallade Christian Broadcasting Network där han hade väckelsegudstjänster och 

pratshower. Han förde även ut sitt budskap där han berättar om den sekulära humanis-

mens sammansvärjning, som hade till syfte att tillsätta en sekulär socialistisk världsre-

gering. Denna världsregering skulle avskaffa allt privat ägande, avskaffa alla nationella 

regeringar och den nationella suveräniteten. Den skulle även frånta religionen dess makt 

och förstöra den kristna moralen inom familj och skola, samt överta all makt till en dold 

politisk elit som skulle vara Satans agenter. 

 

Affärer 

De kyrkliga predikanterna började inse att det gick att tjäna pengar på religionen och 

Pat Robertsons kyrka byggdes upp till ett multinationellt affärsimperium som samarbe-

tar med andra fundamentalistiska företag. 1988 försökte Robertson bli det republikanska 

partiets presidentkandidat men kampanjen slutade i ett fiasko, enligt Karlsson.43 Trots 

att Fundamentalisternas inflytande minskade efter detta och blev till en intressegrupp på 

partiets yttersta högerkant krävde de lägre skatter, minskade socialutgifter, fördömanden 

åt ensamstående mödrar, förbud mot aborter och skilsmässor samt stöd för kärnfamiljer. 

 

Omvärlden 

Enligt Karlsson44 använder sig Bush av en gammaltestamentlig retorik i sina tal när det 

gäller det utrikespolitiska planet. Han ställer det goda – här USA – mot det onda, till 

exempel Sovjet med dess allierade. De ses som själva Antikrist. ”De som inte är med 

oss är emot oss”, sade presidenten vid ett tal efter attackerna den 11 september 2001. 

 

När det kommer till vår omvärld så har undersökningar visat att amerikaner är mer oro-

ade än till exempel européer för hot från Irak, Iran, Kina och Ryssland. Frågan är varför 

amerikanerna som bor på andra sidan ett stort hav skulle oroa sig mer än européerna för 

dessa länder. Svaret på denna fråga skulle kunna vara att amerikanerna vet att vid olika 

internationella kriser så är det de som blir indragna i konflikten först. Länderna har olika 

                                                 
43 Karlsson (2004), kap 4 
44 Karlsson (2004), kap 4 
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uppfattningar om de olika hotbilderna och även olika syn på hur konflikterna bör lösas. 

De lyckas inte enas om en gemensam syn på hur världen bör styras, vilken roll interna-

tionella institutioner och folkrätten bör ha i användningen av maktmedel respektive di-

plomati i sina internationella relationer.45 

 
När det gäller politiken i Mellanöstern sitter den amerikanska högern på stor makt och 

de arbetar för att bilda ett Storisrael för att på så sätt bereda väg för Kristus återkomst, 

Armageddon46 och den slutliga omvändelsen då judarna övergår till kristendomen. En 

del amerikaner väntar sig att världen ska förstöras under deras livstid vid Armageddon 

och många av dem stödjer bosättningspolitiken och invandringen till Israel med finansi-

ella medel. En av dem som stödjer detta är försvarsminister Donald Rumsfeld.47 

 
Sekulär humanism, enligt den religiösa högern 

Efter andra världskriget ändrades makten i USA. Misstänksamheten mot den centrala 

makten hade varit stor hos fundamentalisterna och de var väldigt upprörda när de obli-

gatoriska andakterna i de statliga skolorna blev förbjudna. Ännu värre blev det 1963 när 

även bibelläsningen förbjöds i de statliga skolorna. Samtidigt fick även de homosexuel-

la i landet medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet och trots att aborter strider mot 

Guds ord legaliserades de av de styrande. Under åren 1968-1982 sexdubblades antalet 

elever i de fundamentalistiska skolorna och hundratusentals barn började undervisas i 

hemmen som ett svar på det fundamentalisterna ansåg vara ett förfall av moral som drog 

fram över landet. De ansåg bland annat att sexualundervisningen skulle leda till lösak-

tighet, gemensam idrott skulle leda till omoraliska kroppskontakter och drogupplys-

ningen till experimentlusta. Roten till allt detta onda skulle vara den sekulära humanis-

men.48 

 

Enligt den religiösa högern står den sekulära humanismen bland annat för: 

 Att förneka Guds existens, Bibeln inspiration och Jesus gudom. 

 Att förneka själens existens och livet efter detta. 

                                                 
45 Kagan (2003) s.43-46 
46 Sista slagfältet mellan det goda (Jesus och hans änglar) och det onda (Satan och hans demoner) Uppen-

barelseboken 16:16 
47 Donald Rumsfeld var försvarsminister åren 2001-2006. 
48 Karlsson (2004), kap 4 
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 Att förneka den bibliska skapelseberättelsen. 

 Att tro på avskaffandet av mannens och kvinnans skilda roller. 

 Att tro på sexuell frihet oavsett ålder, sexuellt umgänge före äktenskapet, homosex-

ualitet och incest. 

 Att tro på rätten till abort, dödshjälp och självmord. 

 Att tro på att fattigomen kan minskas och skapa jämlikhet genom att fördela Ameri-

kas naturtillgångar. 

 Att tro på att naturtillgångarna är ändliga. 

 

Författaren och ideologen Tim LaHaye såg den sekulära humanismen som en sam-

mansvärjning av de onda makterna, de var gudsfientliga, moralfientliga samt antiameri-

kanska och enligt LaHaye, hade som mål att förstöra kristendomen och den amerikans-

ka familjen. För att återigen stärka de fundamentalistiska rörelserna och få mer politisk 

kraft samlades de i en organisation som kom att heta The New Christian Right (NCR) 

och de hade anspråk på att utgöra det amerikanska folkets majoritet.49 

 
För att avsluta denna del kan man sammanfatta det med att, de fundamentalistiska grup-

per som idag finns i USA sprider sina åsikter via media och reklam för att nå ut till så 

många som möjligt. Efter att ha röstat på olika partier under åren som gått har dessa 

grupper nu samlats kring det republikanska partiet. De ger omfångsrika bidrag till parti-

ets presidentkandidater En religiös grupp, Moral Majority, vill att folket i landet ska 

vara kristna och att den amerikanska politiken ska byggas upp kring det som står skrivet 

i Bibeln. 

 
Amerikanarna är mer rädda för krig och oroshärdar än vad européer skulle vara enligt 

Robert Kagan. Anledningen till det är att när det händer något oroväckande är det till 

USA länder vänder sig för att få hjälp och stöd i konflikter. I Israelfrågan är det många 

amerikaner som stödjer bosättningarna på Västbanken och i Gaza och de förväntar sig 

att ett Armageddon kommer att inträffa. 

                                                 
49 Karlsson (2004), kap 4 
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När andra världskriget hade bedarrat hade mycket ändrats i USA, inom de fundamenta-

listiska grupperna var misstänksamheten stor gentemot de styrande i landet och när bi-

belläsning och de obligatoriska andakterna förbjöds i de statliga skolorna började många 

undervisa sina barn hemma istället. Samtidigt fick de homosexuella rättigheter de inte 

hade innehaft tidigare och detta skulle leda till moraliskt förfall och allt skylldes på de 

sekulära grupperna som fått mer makt. De sekulära humanisterna skulle, enligt funda-

mentalisterna, vara guds- och moralfientliga och de skulle utrota kristendomen. 

 
Här byts det inriktning och det kommer nu att handla om förbundet Humanisterna och 

deras rörelse här i Sverige. Under tiden som jag har arbetat med denna uppsats har för-

bundet fått ganska mycket uppmärksamhet i media. Både tidningar och TV har haft 

humanister med i sina debattprogram och som krönikörer. Eftersom ordet ”humanist” 

kan tolkas på olika sätt är det viktigt att klargöra betydelsen av ordet innan texten går in 

på andra saker. 
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HUMANISTERNA 

Själva ordet humanism kommer ursprungligen ur frasen studia humanitatis eller hu-

maniora vilket var beskrivningen av en person som genomförde människovänliga stu-

dier, alternativt renässanshumanism Tanken är hämtad från självaste Cicero. Exempel 

på människovänliga studier skulle kunna vara grammatik, retorik, poesi, historia och 

filosofi. Humanismen utvecklades i Italien under 1500-talet och överlevde genom re-

formationen fram till upplysningen. Tanken har sina rötter i kärleken till antiken och 

önskan till att återfödas. Den kristna humanismen var en sammanfattning av intellektet, 

litteratur och filosofin men med historiska, filosofiska och religiösa följder. Med tiden 

kom begreppet att användas i en mer sofistikerad än den tidigare varit, även statsmän 

och kyrkans män kom att använda sig av begreppet. Inom kyrkans värld stod humanis-

men för moral och synen på Kristus ändrades från att tidigare ha varit fokuserad på hans 

uppoffringar och frälsare, sågs han med tiden som ett bra exempel på hur mäskligheten 

skulle leva sitt liv.50 

 

Christer Sturmark51, ordförande i förbundet Humanisterna, skriver att människor ofta 

använder begreppet för att beskriva en människa med stark empati, någon som bryr sig 

mycket om andra människor och djur. Det engelska språket använder ordet humanism 

för att beskriva en sekulär livsåskådning. Internationella Humanistförbundet (IHEU) 

beskriver det så här: 

 
”Humanismen är en demokratisk och etisk livsåskådning, som fastslår att människor har 

rätt till, och ansvar för, att ge mening och struktur till sina egna liv. Humanismen vill 

främja ett mänskligare samhälle, genom en etik baserad på mänskliga och naturliga vär-

den, i förnuftets och den fria tankens anda, med hjälp av människans egen kapacitet. 

Humanismen är ickereligiös och accepterar inte övernaturliga förklaringar av verklighe-

ten.”52 

 
Uppfattningarna om var begreppet humanism innebär går därmed lite isär och därför 

avser jag att hålla mig till att benämna Humanisterna med begreppet förbundet huma-

                                                 
50 http://www.britannica.com/eb/article-9106290/humanism 
51 Sturmark (2006) 
52 Sturmark (2006), s. 44 

 22

http://www.britannica.com/eb/article-9106290/humanism


nisterna eller de sekulära humanisterna. Detta för att klargöra skillnaden mellan upp-

fattningarna om begreppet. 

 
Nästa avsnitt kommer att ta upp lite historik kring den sekulära humanismen som tanke 

och vad som har drivit den till att bli vad den är idag. Därefter en presentation över vad 

förbundet Humanisterna är för något. 

 
Kort historik 

Humanismen som filosofi har funnits i flera tusen år, i Asien är humanismen en väldigt 

gammal filosofisk tradition. Den rådande moderna sekulära humanismen har sin förhi-

storia i renässansen och upplysningstidens tänkande. Renässansen betonade det mänsk-

liga och upplysningen byggde på med tankar om förnuft och tolerans. En annan väldigt 

viktig sak som spelar stor roll för den sekulära världsbilden är framgångarna inom na-

turvetenskapen. Kopernikus, Galilei och Darwin har fått oss människor att ändra på vår 

syn om vår plats i universum och vårt ursprung. 

 
I slutet av 1800-talet föddes även en idéströmning som har i Skandinavien fått namnet 

Det moderna projektet. Idéströmningen ifrågasatte religionen både som samhällsgrund 

och som värdegrund, de satte istället sin tilltro till människornas frigörelse genom fram-

gångsrik vetenskap, teknik och rationalitet. De som tog till sig dessa nya idéer var 

främst författare, filosofer och politiker som pläderade yttrandefrihet, religionsfrihet, 

demokrati, jämlikhet, kvinnors rättigheter samt sexualupplysning. 

 

Vad står de sekulära Humanisterna för? 

Det pratas nu om att humaniströrelsen står på tre ben, eller linjer, och dessa är: livs-

åskådningslinjen, fritänkarlinjen och ceremonilinjen som har sin grund i rörelsens tre 

historiska idériktningar: livsåskådning, religionskritiken samt föreningar för icke-

religiösa ceremonier. I Sverige bildades rörelsen 1979, namnet var då Human-Etiska 

Förbundet och det hette så fram till 1999, då man ändrade namnet till Humanisterna.53 

Idag har det svenska Humanistförbundet cirka 3800 medlemmar och växer med flera 

medlemmar om dagen. De senaste åren har förbundet varit det snabbast växande huma-

                                                 
53 http://www.humanisterna.se 
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nistförbundet i världen, sett till befolkningstal.54 Enligt Christer Sturmark har förbundet 

tredubblat sitt medlemsantal på två år.55Anledningar till denna ökning antas vara ordfö-

rande Christer Sturmarks engagemang och ett stort genomslag i media för de frågor som 

ligger i tiden, samt ett ökat intresse för just dessa frågor.56 

 

Det svenska sekulära humanistförbundet vill verka för att människor ska kunna känna 

glädje och trygghet i livet utan att känna att de måste ha några religiösa föreställningar. 

Det är en organisation som verkar för människor som har en sekulär livsåskådning och 

de anför en humanistisk etik och en världsbild som bygger på kunskap som har sin 

grund i människans erfarenheter, önskemål, behov och värderingar. 

 
Svenska Humanistförbundet arbetar tillsammans med humanister världen över för att se 

vår omvärld formad av humanismens tankar som de är inskrivna i FN:s förklaring om 

de mänskliga rättigheterna från 1948. Där står det inskrivet att de ska arbeta för ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter likväl som för politiska rättigheter och avskaf-

fandet av rasdiskriminering, diskriminering mot kvinnor, mot tortyr och annan kränkan-

de behandling, samt för barnens rättigheter.57 

 
Hur arbetar de för att föra ut sitt budskap? 

Humanistförbundet är partipolitiskt obundna men uppmanar aktiva medlemmar som 

tillhör ett parti att arbeta aktivt för att föra fram deras frågor. Jag har intervjuat en tjej 

som arbetar på Humanisternas kansli, i denna uppsats har jag valt att kalla henne för 

Moa. Hon säger att i Sverige finns de sekulära humanisterna inom hela det politiska 

spektra med undantag av Kristdemokratern, eftersom Kristdemokraterna har en värde-

konservatism som inte är förenligt med den sekulära humanismens ideologi. Inte heller 

bland Sverigedemokraterna tror hon att det finns några medlemmar på grund av deras 

ideologi. Hon säger vidare att på grund av att förbundet är politiskt obundet så har de 

inte gjort någon undersökning av medlemmarnas åsikter och tänker heller inte göra det. 

De vill hellre fokusera på det som förenar dem än vad som splittrar dem.58 

                                                 
54 Intervju med ”Moa” 10 maj 2007 
55 http://www.sturmark.se 
56 Intervju med ”Moa” 10 maj 2007 
57 http://www.humanisterna.se 
58 Intervju med Moa. 

 24

http://www.sturmark.se/
http://www.humanisterna.se/


För att kunna sprida sitt budskap på olika sätt, deltar medlemmarna i olika debatter, 

folkbildningsarbete, föredrag, kurser och genom publikationer. Genom detta understöd-

jer de samhörighet runt en kultur och vetenskap som visar på människans livssituation 

och ger uppslag till att leva ett humanistiskt liv. De arbetar för demokratiskt sekulära 

samhällen och vill se en mer kritisk hållning till religiösa läror och totalitära ideologier. 

Humanistförbundet vill se att alla länder avskaffar inhumana traditioner.59 Exempel på 

inhumana traditioner kan vara omskärelse av både pojkar och flickor.60 

 
Ett effektivt sätt att få uppmärksamhet är att ge ut böcker och det har Humanist förbun-

dets ordförande Christer Sturmark gjort. Jayne Svenungsson, lektor i systematisk teolo-

gi, fil. mag., teol. dr,61 har recenserat Sturmarks bok, Tro och vetande 2.0. Med den här 

boken följer Sturmark upp Ingemar Hedenius spår.62 Sturmark börjar boken med att 

visa på olika exempel på inskränkta religiösa frågor samt de följder som följer i dess 

spår. Sedan tar han upp problemet med att det inte finns några bevis för att det finns en 

gud och därmed avfärdar existensen av den samme. Svenungsson ifrågasätter hur pass 

insatt Sturmark egentligen är eftersom hon anser att hans bild av religionen är förenklad 

förlöjligande. Dessutom tycker hon inte att Sturmark har någon insikt i religionens his-

torik eller i dess nutid. Svenungsson avslutar sin recension av Sturmarks bok med att 

fråga om det inte är så att det vore bättre att sträva efter öppenhet, tolerans och kritisk 

självrannsakan istället för att förneka andras livsåskådningar samtidigt som man vill 

fastslå att sin egen tro skulle vara den enda rätta och sanna?63 

                                                

 
Många fler är de som har kritiserat Sturmark för hans åsikter och hans bok, en annan 

som får ordet här är Stefan Edman, biolog, debattör och troende kristen. Edman säger 

att Sturmark gör anspråk för att tala för en stor massa på ett kaxigt sätt, han går på som 

en väckelsepredikant och vill få alla att inse nyttan med ateismen. Förbundet Humanis-

terna jämför han med den religiösa gruppen Livets Ord, både grupperna vill göra an-

språk på att de har rätt, de är innehavare av sanningsmonopolet. Med den skillnaden att 

Sturmark för en intolerant markering mot alla troende. En annan sak Edman kritiserar 

 
59 http://www.humanisterna.se 
60 Intervju med Moa 10maj 2007 
61 http://www.ths.se 
62 Hedenius blev bland annat känd genom sin bok Tro och vetande (1949) i vilken han angrep kristen tro 

och teologin, samt fick teologer att skämmas. http://www.sokaren.se 
63 http://www.svd.se 1 
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Humanistförbundet för är användningen av just ordet Humanisterna. Han anser att de 

har kidnappat ordet och betydelsen av det samma, som är ett stort begrepp ända sedan 

antiken. Inom kristendomen är humanismen en stark grundregel som innefattar männi-

skans okränkbara värden. Edman säger att det är förfärligt att de får ta sig detta namn 

och använda begreppet som ett slagträ mot religionen. Han önskar det fanns en konsu-

mentombudsman inom området för då skulle han stämma Humanisterna.64 

 
Vad arbetar humanistförbundet för? 

Samtidigt som fundamentalismen, inskränkthet och intolerans med religiös eller politisk 

upprinnelse lever kvar, ökar intresset för de existentiella frågorna. Kyrkan har inte 

samma betydelse längre och det har skapat ett tomrum som på något sätt bör fyllas och 

här vill humanistförbundet finnas till för att förverkliga etiska värden. Att vara en god 

sekulär humanist innebär att du bland annat arbetar för att: 

 
 Varje individ ska ta ansvar för att skapa en mening med sitt eget liv. 

 Inse den goda kraften i vänskap, kärlek och erotik. 

 Hysa medkänsla och engagemang för andras behov och intressen. 

 Se samtalets innebörd för att lösa etiska konflikter. 

 Se till att varje människa tar ansvar inför kommande generationer. 

 Ha ett kritiskt tänkande och ett sinne öppet för omprövningar av åsikter och beslut. 

 Skapa jämställdhet mellan könen och lika villkor för sexuella minoriteter. 

 
Humanistförbundet anser att det är dags att människan mognar och lämnar en tro på 

världen som är uppbyggd av myter och magi och istället utnyttja vetenskapen och erfa-

renheter för att förklara vad som sker i omvärlden. De anser inte att människor ska söka 

efter lösningar hos Gud eller mysticismen utan det är dags att inse att det är vi männi-

skor som tillsammans är ansvariga för mänsklighetens framtid.65 

 

                                                 
64 http://www.svd.se 2 
65 http://www.humanisterna.se 
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Allteftersom världen blir allt mindre, i meningen att vi kommer varandra närmare med 

hjälp av kommunikation bidrar etniska, religiösa och politiska motsättningar till att för-

störa länder på grund av krig. Fundamentalister blossar upp och vill bekämpa humanis-

men och sekularisering. Många människor lider idag oerhört av fattigdom och dess följ-

der, dessa människor har ofta inga rättigheter eller möjligheter att förändra sina liv, 

kvinnorna är ofta helt rättslösa. Inom vetenskapen har stora framsteg gjorts som skulle 

kunna förbättra livet för många av dessa människor, HIV-katastrofen, tuberkulos och 

malaria är bara några exempel där det går att se att de vetenskapliga framgångarna inte 

används på det sätt de borde. Att resurserna inte används bättre beror tyvärr ofta på att 

det i många fall är så att länderna har en underutvecklad demokrati som gör att missför-

hållandena kan fortgå.66 

 
Idag finns de medel som behövs för att underlätta människors lycka och frihet – demo-

krati, utbildning, vetenskap, medicinsk forskning och teknologi. Med hjälp av detta kan 

det skapas bättre livsvillkor överallt på vår planet. De sekulära humanisterna vill med 

hjälp av den nya tekniken och en global humanism dra upp riktlinjer för framtiden, de 

vill ge oss en livskraftig världsomfattande humanism som är inställd på en säker och 

bättre värld och ett samhälle som är präglat av mångfald, tolerans, rättvisa och solidari-

tet. De arbetar även för att få optimism i fråga om människans framtid, för att vi ska 

kunna se de möjligheter som finns för att förverkliga ett rikare liv för de generationer 

som lever nu och för de generationer som kommer efter oss.67 

 
Etikforskaren Elisabeth Gerle kritiserar de sekulära humanisterna för hon anser att den 

sekularism som dessa humanister förespråkar kväver mångkulturen och ger mer mot-

sättningar mellan tro och politik än vad som redan finns. Deras synsätt föder också en 

religiös ensidighet. Runt om i vår omvärld tycks folk bli allt mer religiösa medan man i 

Sverige verkar tro att religionen håller på att försvinna eller att den religion som blir 

kvar bör hänvisas till vars och ens privatliv. 

 

Gerle skriver att i Sverige vill förbundet Humanisterna till och med förbjuda skolavslut-

ningar i kyrkan och att tv och radio inte bör sända program med kristen inriktning efter-

                                                 
66 http://www.humanisterna.se 
67 http://www.humanisterna.se 
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som de ser det som en rest från det gamla kristna enhetssamhället. Hon ser inte nyttan 

med att förbjuda traditioner med religiösa inslag, utan anser att det vore bättre att be-

kräfta nya traditioner och inte som förbundet Humanisterna har gjort, ge religionen en 

beskrivning som extrem och inhuman. Gerle fortsätter sin kritik mot förbundet Huma-

nisterna med att skriva att det finns många som arbetar för att synliggöra och respektera 

många olika religiösa traditioner samtidigt som förbundet Humanisterna ägnar sig åt att 

nedvärdera alla religioner. Det finns även många fler än ateisterna som vill se sig som 

humanister och denna grupp av människor anser, liksom Stefan Edman ovan, att för-

bundet Humanisterna har kidnappat namnet. 

 

Gerle skriver, att de nya humanisterna ligger nära ett krav på ett icke-religiöst tolk-

ningsmonopol och att de driver på för att få fram motsättningar mellan tro och politik 

och mellan förnuft och tradition. Avslutningsvis skriver Gerle att trosfrihet och yttran-

defrihet är två sidor av ett och samma mynt och de kristna humanisterna har länge käm-

pat emot religiöst förtryck och ensidighet. Att vårt land idag är ett mångkulturellt sam-

hälle bör ses som positivt och ska inte betyda att ateism eller sekularism ska ersätta reli-

gionen. Ett enhetssamhälle ska inte ersättas med ett annat.68 

 
Moa bemöter kritiken med att säga att de som tror att förbundet Humanisterna vill för-

trycka har helt fel. Hon anser att de antingen har missförstått vad humanisterna står för 

eller så är det så att de helt enkelt vill svartmåla förbundet i allmänhetens ögon. Moa 

säger att humanisterna inte alls vill utrota eller förbjuda religioner utan tvärtom är det så 

att religionsfrihet – eller snarare livsåskådningsfrihet – är ett av de centrala värdena 

inom den sekulära humanismen och de har inget emot att folk bygger kyrkor, har guds-

tjänster och så vidare. Vad de kämpar för är att alla människor ska ha samma rättigheter, 

vilket innebär att ingen religion ska ha företräde i samhället. Hon säger att de som kriti-

serar förbundet Humanisterna inte förstår att det är skillnad på religion och person, det 

förbundet gör är att kritisera ett trossystem, inte den eller de som bekänner sig till en 

särskild religion.69 Sturmark resonerar om att inga eller enbart ett fåtal reformer i de-

                                                 
68 http://www.sydsvenskan.se 
69 Intervju med Moa. 
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mokratisk riktning har gjort med hjälp av kyrkan och därför skulle den ateistiska huma-

nismen vara den mest hälsosamma grunden för att få öppna samhällen.70 

                                                

 
Några av de sekulära humanisternas olika värderingar 

Den religiösa högern är starkt emot aborter, stamcellsforskning, homosexualitet med 

mera, de sekulära humanisterna har en annan syn på dessa frågor. Den sekulära huma-

nismen, däremot, skyddar alla människors fri och rättigheter och Moa anser att den gyl-

lene regeln i dess negativa form71 är en väldigt bra grundregel. Moa säger att alla ska 

kunna vara som man själv vill och göra vad man vill så länge det inte inskränker på 

andras fri- och rättigheter. Bland annat kan detta innebära att vuxna människor får ha 

förhållanden och sex hur, var, när och med vem de vill om det inte kränker någon annan 

och så länge det är frivilligt. Man ska heller inte ha rätt att tvinga en kvinna att gå ige-

nom en ofrivillig eller oönskad graviditet när det finns möjligheter att få en säker abort. 

De sekulära humanisterna anser inte att ”människovärdet” är något som startar vid en 

befruktning utan det är något som gradvis växer fram i och med att ett foster utvecklar 

sitt centrala nervsystem och kan känna smärta och vara medveten om sin omgivning. 

Moa vill jämföra det med att människor som räknas som hjärndöda hålls vid liv med 

hjälp av maskiner till vi stänger av dem för att låta personen dö eftersom de inte längre 

har någon mental förmåga. 

 

Stamcellsforskning kan man inte vara emot på någon moralisk grund eftersom en stam-

cell är som ett datorprogram som ännu inte har körts. Stamcellsforskningen kan rädda 

liv och lem för svårt sjuka människor och att då hindra forskningen med hänvisning till 

ett mycket tveksamt absolut människovärde, anser Moa vara djupt omoraliskt.72 Stur-

mark säger att många människor är tvingade till att förhålla sig till en religion som är 

baserad på andra människors uppfattning om gud, det gäller alla de kvinnor som dör 

efter illegala aborter, därför att aborter är förbjudna av religiösa skäl. Det gäller alla 

människor som har smittats med HIV därför att kyrkan förbjuder preventivmedel. Det 

gäller alla som dör av sjukdomar där stamcellsforskning kunde ha gjort skillnad, men 

den är förbjuden på grund av religiös vidskepelse. Det gäller även alla dem som riskerar 

 
70 http://www.sturmark.se 
71 Gör inte mot andra såsom du inte vill att de ska göra mot dig. 
72 Intervju med Moa 
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dödsstraff på grund av att de konverterat till en annan religion än den som är tillåten i 

vissa länder. För att kunna möta alla dessa människor är ett sekulärt samhälle av nöd-

vändighet, ingen människa ska behöva förtryckas, kränkas eller begränsas på grund av 

religioner.73 

 

                                                 
73 http://www.sturmark.se 
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DISKUSSION 

När jag startade detta arbete visste jag att många amerikaner var troende, men jag skulle 

aldrig ha gissat på att så många som 60 % av befolkningen var med i ett religiöst sam-

fund. Efter att nu ha studerat USA:s religionshistoria förstår jag mer av befolkningens 

hållning till religionen. Religionen i USA har en lång och djup bakgrund i och med att 

de invandrare som kom till landet ofta flydde sina egna hemländer på grund av att de 

inte kunde utöva sin religion i fred. På så vis förstärktes antagligen tron på Gud som 

hade tagit dem till ett nytt land där de fick leva i frihet och utöva sin tro på det sätt de 

själva fann bäst. 

 

I och med att dessa grupper arbetade fram egna kyrkor och ett eget socialt nätverk så 

har de kunnat överleva ända fram till idag. Deras gemenskap är så stark att det inte är så 

lätt att krossa dem. Att högern är så stark idag har också att göra med att de har lyckats 

fått in sina talföra personer på platser där de får göra sin röst hörd och där de kan påver-

ka opinionen. Den främsta plats dessa organisationer lyckats påverka är just president-

posten. Just nu har de en mycket gudfruktig man på denna plats i form av George W 

Bush. Han är djupt troende efter att ha läst sin Bibel i ett lyckat försök att ta sig ur ett 

spritmissbruk. Uppbackningen bakom Bush är stor med representanter från den religiö-

sa högern på flera viktiga poster och kanske är det som ett tack för alla pengar organisa-

tionerna har öst över Bush i hans försöka att nå presidentposten. Så länge den kristna 

högern lyckas påverka någon till att föra ut deras budskap och så länge de har pengar till 

att betala detta med så kommer de att fortsätta vara en stark maktfaktor i USA. 

 
När det gäller deras åsikter och ståndpunkter anser de att människan ska leva efter vad 

Bibeln förespråkar och avstå från det de kallar för världsligt ont, såsom dans, musik, 

spel, sport och så vidare. För att inte tala om sex och aborter, eller homosexualitet. Detta 

är ämnen som absolut inte får förekomma i den religiösa högerns värld. De vill heller 

inte tillåta andra människor att ägna sig åt dessa saker. I skolans värld vill de införa bö-

nestunder och se till att barnen får lära sig om utvecklingen som det berättas i Bibeln 

istället för att eleverna ska lära sig Darwins utvecklingslära, något den religiösa högern 

anser inte alls har inträffat. Här finns det milsvida skillnader till de sekulära humanis-
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terna i Sverige, de arbetar för att skapa jämlikhet både mellan de olika könen och för att 

de homosexuella ska få ha samma livsvillkor som heterosexuella. 

 
Istället för att tro på det som står i Bibeln och leva efter den vill de sekulära humanister-

na i Sverige tro på att alla människor ska leva och ta ansvar för att skapa sig ett me-

ningsfullt liv fullt av kraft av vänskap och kärlek. Gör man det kommer man automa-

tiskt att känna engagemang och intressera sig för sin nästa. Något som de sekulära hu-

manisterna anser viktigt är att skapa jämställdhet mellan man och kvinna och att de sex-

uella minoriteterna får samma villkor i livet som man och kvinna har i äktenskapet. Det-

ta är frågor som den religiösa högern inte vill ta i överhuvudtaget. 

 
De sekulära humanisterna arbetar för en värld full av demokrati och etisk livsåskådning. 

I den världen har varje enskild människa både rätt till och eget ansvar för sitt eget liv. 

Deras humanism är inte alls religiös utan de lever ett liv där man inte accepterar andra 

förklaringar än själva verkligheten. Om vi ser oss om i vårt samhälle här idag kan vi få 

för oss att humanismen är en ny rörelse som kommit i ropet under senare år men riktigt 

så är inte fallet. I själva verket startade humanismen som en filosofi redan för flera tusen 

år sedan borta i Asien och den form av sekulär humanism som vi ser spåren av idag ska 

i själva verket härstamma från den gren som växte fram nere i Europa under renässan-

sen och upplysningstiden. Att denna grupp har kommit i ropet här i Sverige under sena-

re år kan kanske förklaras med att folk har fått upp ett intresse för att diskutera deras typ 

av frågor och på att de har en ordförande som gärna ger sig ut i debatter och debatterar 

villigt och gärna. Att sedan självaste Björn Ulvaeus är med i förbundet och för fram 

deras åsikter kanske också väcker ett visst intresse bland folk. 

 
Inte finns det många likartade tankar hos de båda grupper som har tagits upp i denna 

uppsats. Den religiösa högern är en starkt gudstroende, konservativ grupp som har 

mycket pengar och makt i USA medan den sekulära humanismen i Sverige är ett för-

bund som avsäger sig tron på en Gud och enbart förlitar sig på vad människan åstad-

kommer. 

 
En sak de dock har gemensam, som jag kunde hitta är hur de använder sig av media för 

att få ut sitt budskap. Precis som den kristna högern i USA använder sig de sekulära 

humanisterna av modern teknik som tv, radio och övrig media för att nå ut med sina 

 32



åsikter. Den stora skillnaden i denna användning är att de sekulära humanisterna väl-

komnar ny teknik och nya vetenskapliga rön medan den religiösa högern ser det som ett 

hot, men som dock, passar deras syften för att få ut sitt budskap. Att dessa grupper skul-

le kunna enas och dela en vardag ser jag som en utopi. Så länge dessa grupperingars 

livsåskådningar kommer an på deras syn på själva skapelseberättelsen och Gud blir det 

omöjligt för dem att enas på något större plan. En enskild fråga som skulle kunna ena 

dem är deras syn på pluralismen men det finns inte utrymme här och nu för att göra den 

jämförelsen. Jag lämnar över den till någon som känner sig manad att forska i det. 

 
Så länge religionen kan hållas på en nivå där man kan acceptera andras olika tro, tankar 

och handlingar kan jag tycka att det är bra. Det kan vara skönt att få känna att man har 

någon bakom sig vid vissa tillfällen, att det finns något högre att vända sig till med sin 

förtvivlan eller lycka. Det kan alla vi människor behöva någon gång ibland. 

 
Något som är ett bekymmer för mig, är när religionen hindrar människor, när religionen 

ska styra det dagliga livet och inkräkta på människor som inte delar en tro. Som den 

religiösa högern och de fundamentalistiska grupperna i USA vill (och även islamister i 

andra länder). De vill styra och ställa hela samhället med hjälp av sin tro och få männi-

skor att inse att det enda rätta är att tro på deras Gud. För att kunna göra det har de arbe-

tat till sig ett kapital som klarar av att betala dyra presidentvalskampanjer för de kandi-

dater inom det republikanska partiet som bäst kan framföra deras åsikter. Det är inte 

bara inom USA dessa grupperingar lägger sig i det politiska livet, de är även med och 

dirigerar politiken på andra ställen i världen. Nu är det inte bara de religiösa grupperna i 

USA som borde ändra taktik, likadant borde alla konservativa eller fundamentalistiska 

grupperingar göra, inom alla trosinriktningar. 

 
När det gäller de sekulära humanisterna har jag delade åsikter. På ett sätt tycker jag att 

det är bra att de finns för de fyller en funktion för människor som vill gruppera sig och 

som vill debattera. Debatten om religioner är viktig, den får inte sopas under mattan 

utan måste debatteras högt och ljudligt för att vi ska kunna ha ett öppet och demokra-

tiskt samhälle. Å andra sidan kan jag tycka att den kritik förbundet Humanisterna får 

kommer oftast från kyrkligt håll. De flesta som har invändningar i debatter mot förbun-

det Humanisterna har någon sorts kristen, kyrklig bakgrund och då anser jag att kritiken 
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blir lite snedvriden. Den är inte objektiv och ibland känns det som att meningsmotstån-

darna tar uttalanden ur luften istället för att se till helheten i en artikel eller någon annan 

debatt. 

 
Kanske kan det vara så att en del av all kritik de har fått bottnar i att deras ordförande 

Christer Sturmark är tuff och kaxig när han uttalar sig, en roll han verkar trivas i. Av de 

artiklar jag har läst i samband med detta arbete så är det just Sturmark som drar på sig 

det negativa. Ingen annan ur förbundet verkar reta upp folk som Sturmark gör. Frågan 

är om det inte är så att han trivs i just den rollen. Jag tror det. 
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SLUTSATS 

Den slutsats man kan dra efter att ha gjort detta arbete är att det inte finns några större 

likheter mellan de sekulära humanisterna och den religiösa högern. Att de båda grup-

perna tycker det är bra att använda sig av media för att komma ut med sina åsikter är en 

fråga om vilket sätt som är bäst lämpat för att nå ut till folket, det har inget med gemen-

samma åsikter i filosofin att göra. De båda grupperna står nog allt för långt ifrån var-

andra för att det ska gå att hitta några gemensamma åsikter. Nu har inte jag gått igenom 

hela deras livsåskådningar utan det finns mycket mer att forska om för den som är in-

tresserad. 

 
Både den religiösa högern och fundamentalisterna samt de sekulära humanisterna stöter 

på mycket kritik och en tanke till dessa grupper borde vara att se sig omkring och vara 

mer toleranta gentemot omvärlden och försöka ha överseende med andra människors tro 

eller livsåskådningar. Om alla som tror på någon eller något kunde vara mer vidsynta 

och acceptera andra livsåskådningar, religioner och människor så tror jag att vi skulle 

kunna ha en mycket bättre värld med mycket mindre konflikter och oroshärdar runt om-

kring oss. 

 
Avslutningsvis skulle jag vilja avsluta med några ord som på ett mycket enkelt sätt be-

skriver det amerikanska folket. 

 

“NO ONE CAN UNDERSTAND AMERICAN SELF-CONSCIOUSNESS WITHOUT 
TAKING INTO ACCOUNT THE RELIGIOUS HERITAGE OF THE AMERICAN 

PEOPLE”74 
Winthrop S Hudson 

 
Några andra ord som de sekulära humanisterna anser speglar deras livsåskådning avslu-
tar inledningen i Sturmarks bok och de lyder som följer: 
 

”Humanismen läker, förenar och visar en väg framåt, precis som musiken!” 
Björn Ulvaeus – humanist!75 

 

                                                 
74 Lejon (2000) 
75 Sturmark (2006) 
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http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_5206407.asp. Hämtad 2 maj 2007. 
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=611513 Nr 1. Hämtad 3 maj -07. 
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http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=645101 Nr 2. Hämtad 3 maj -07. 
 
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=497217 Hämtad 3 maj -07. 
 
http://www.amerika.nu/ Hämtad 10/maj -07 
 
http://find.galegroup.com.webproxy.student.hig.se:2048/gvrl/retrieve.do?contentSet=E
BKS&resultListType=RESULT_LIST&qrySerId=Locale%28en%2C%2C%29%3AFQ
E%3D%28KE%2CNone%2C8%29humanism%24&sgHitCountType=None&inPS=true
&sort=Relevance&searchType=BasicSearchForm&tabID=T001&prodId=GVRL&searc
hId=R1&currentPosition=2&userGroupName=hgs&docId=CX3424501412&docType=
EBKS&contentSet=EBKS Hämtad 22 maj -07 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingemar_Hedenius Hämtad 29 maj -07. 
 
Svd 1 http://www.svd.se/dynamiskt/rec_litteratur/did_13528930.asp Hämtad 27 maj -
07. 
 
Svd 2 http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_14334305.asp Hämtad27 maj -07 
 
http://sydsvenskan.se/kultur/article220962.ece Hämtad 29 maj -07 
 
http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=tt&a=711556 Hämtad 29 maj -07 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evangelikal Hämtad 29 maj -07 
 
http://www.ths.se/pres_jayne_svenungsson.htm Hämtad 30 maj -07 
 
http://www.sturmark.se/item.php?item_id=326 Hämtad 31 maj -07 
 
http://www.sokaren.se/INDEX523.HTML Hämtad 31 maj -0 
 
http://www.britannica.com/eb/article-9106290/humanism Hämtad 31 maj -07 
 
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000629/01/EdvardssonLinda.pdf Hämtad 13 juni -07 
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BILAGA 1 – INTERVJU MED MOA 

Therese Kjellberg 
Religionsvetenskap C 
Högskolan i Gävle 
C-uppsats –VT - 2007 
Mobil xxx-xxx xx xx 
 

Hej Xxxx! 
 

Nu återkommer jag till dig efter vårt tidigare mailande. 
 
Här kommer några frågor till dig som jag har satt samman. Som jag skrev 
tidigare har jag tänkt använda dina svar till min C-uppsats i Religionsveten-
skap. Uppsatsen behandlar religiös höger i USA kontra Humanisterna. 
 
Hör gärna av dig om det är något du funderar över eller om jag är oklar på 
någon punkt. 
 
Jag ber om tålamod ifall jag skulle vilja återkomma med någon fråga. 
 
Med vänliga hälsningar Therese Kjellberg 
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 Hur var din relation till religion när du växte upp? 
o Jag tänkte inte så mycket på saken. Hela min familj är ateistisk 

och frågan om gud dök över huvud taget aldrig upp. Mina för-
äldrar lärde mig inte att gud inte fanns, gud var helt enkelt ir-
relevant. Jag fick således en sekulär uppfostran. Jag tror inte 
riktigt det gick upp för mig att folk faktiskt trodde på det som 
stod i bibeln osv., själv såg jag det som sagor. När jag började 
högstadiet började jag i en skola med många invandrare, varav 
en hel del muslimer och kristna. Det blev aldrig bråk om saken 
men det var svårt att acceptera att jag hade klasskamrater som 
på fullt allvar trodde att varje ord i koranen var sant. Själv läs-
te jag en bok om evolutionsbiologi i 13-års-åldern och blev 
helt betagen. Det var när jag förstod att det finns människor 
som vill motverka själva fundamentet för biologin som veten-
skap som jag tog ett aktivt ställningstagande som ateist. 

 
 Vad var det som fick dig att gå med i Humanisterna? 

o Jag hade tidigare varit aktiv i en internationell sekularistisk rö-
relse som heter Brights (http://www.the-brights.net). Tack 
vare dem åkte jag förra sommaren till en konferens på Island 
arrangerad av Atheist Alliance International. Där träffade jag 
bland annat Richard Dawkins, men även Levi Fragell, som va-
rit instrumental i den Norska humaniströrelsens (Human-Etisk 
Forbund, http://www.human.no) otroliga framgång. Han tyck-
te att jag som var så ung och engagerad borde gå med i den 
svenska motsvarigheten. Jag hade väldigt roligt på konferen-
sen och hade bestämt mig för att jag ville engagera mig mer så 
när jag kom hem anmälde jag mitt medlemskap i Humanister-
na. 

 

 Hur länge funderade du på ditt ställningstagande? 
o Inte särskilt länge, men å andra sidan var jag ju redan aktiv 

inom den sekularistiska rörelsen. Jag delade redan den Huma-
nistiska livsåskådningen, jag hade bara inte brytt mig om att 
gå med. Innan jag gick med i Humanisterna hade jag intrycket 
att Humaniströrelsen var en ganska mjuk, tillbakadragen orga-
nisation. Jag insåg dock snabbt att Christer Sturmark, vår ord-
förande, hade andra planer, och det var ju en positiv överrask-
ning. 
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 Har du stött på hinder eller något motstånd efter att du gick med i fö-
reningen? 

o Nej, men jag har insett att det finns många fördomar mot ateis-
ter som engagerar sig i något. Att man som religiös är djupt 
engagerad i sin kyrka är något som folk tycker är i allra högsta 
grad naturligt. Men om en ateistisk Humanist verkligen brin-
ner för sin livsåskådning och de frågor och ställningstaganden 
som humanismen står för tycker folk ofta att man är extrem, 
sekteristisk, sur, gnällig eller något annat otrevligt. Det saknas 
kort sagt förståelse för att en icke-religiös livsåskådning kan 
vara lika viktig för någon som en religiös sådan. För övrigt är 
Humanisterna ett förbund sammansatt av ett antal lokalföre-
ningar. Vi föredrar alltså ”förbundet Humanisterna” snarare än 
”föreningen Humanisterna”. 

 
 Hur stor är den svenska föreningen respektive internationella? 

o Förbundet Humanisterna har just nu (början på maj 2007) ca 3 
800 medlemmar. Vi växer med flera medlemmar om dagen 
och har de senaste åren varit den snabbast växande humanist-
rörelsen i världen, relativt till befolkningstal. Detta mycket 
tack vare Christer Sturmarks engagemang och stora genom-
slag i media, men de frågor vi behandlar ligger i tiden och det 
finns absolut ett ökat intresse. Internationellt vet jag inte hur 
många Humanister som finns, men du kan vända dig till Inter-
national Humanist and Ethical Union (http://www.iheu.org) 
som förmodligen kan ge dig en uppskattning. IHEU är en 
paraplyorganisation för humanistiska rörelsen världen över. 
Mer än 100 organisationer från 42 länder är medlemmar. In-
tressant nog är norska HEF den största landsorganisationen i 
världen (relativt befolkning) med närmare 70 000 medlemmar. 
Norge ses ju vanligen som väldigt sekulärt precis som resten 
av norden, men faktum är att de fortfarande dras med en rela-
tivt konservativ statskyrka. 

 
 Hur ser du och Humanisterna på president George W Bush och hans 

politik? 
o Jag kan inte tala för alla Humanister men jag skulle misstänka 

att de flesta liksom jag själv är mycket kritiska. Som du kon-
staterar i din nästa fråga är han värdekonservativ och står för 
ett antal moraliska ståndpunkter som inte är förenliga med den 
Humanistiska livsåskådningen. Att han dessutom tycks full-
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ständigt övertygad om att han är utvald av Gud gör ju inte sa-
ken bättre. 

 
 Den religiösa högern i USA är emot aborter, stamcellsforskning, 

homosexualitet med mera, er inställning är den motsatta, kan du ut-
veckla era tankegångar kring dessa frågor? 

o Humanismen värnar den enskilda människans fri- och rättig-
heter. Den gyllene regeln i dess negativa form (gör inte mot 
andra såsom du inte vill att de ska göra mot dig) är en bra 
grundregel. Man ska kunna vara hur man vill och göra vad 
man vill så länge man inte inskränker andra individers fri- och 
rättigheter. 

o Detta innebär bland annat att vuxna människor ska få ha för-
hållanden och sex hur, när, var och med vem de vill så länge 
det sker frivilligt och inte otillbörligen stör någon annan. 

o Det innebär även att man inte ska ha rätt att tvinga en kvinna 
att genomgå en ofrivillig eller oönskad graviditet när det finns 
möjlighet till säker abort. Humanister anser inte att ”männi-
skovärde” är något som automatiskt börjar vid befruktning 
utan är något som gradvis växer i.o.m. att ett foster utvecklar 
ett centralt nervsystem med möjlighet att känna smärta och 
varsebli sin omgivning. Man kan jämföra med människor som 
räknas som hjärndöda men fortfarande är vid liv med hjälp av 
maskiner, där vi ju ofta ”drar ut sladden” och låter dem dö ef-
tersom de inte har någon mental förmåga kvar. 

o På samma sätt kan man inte på någon moralisk grund vara 
emot stamcellsforskning; en stamcell är som ett datorprogram 
som ännu inte körts. Stamcellsforskning har potentialen att 
rädda liv och lem för svårt sjuka människor och att hindra den 
med hänvisning till ett mycket tveksamt absolut människovär-
de är djupt omoraliskt. 

 
 USA:s krig mot terrorismen, vad anser ni om det? 

o Vi har ingen enhetlig ståndpunkt i den frågan. 
 

 Olika personer från bland annat Pingstkyrkan har gått till angrepp på 
er organisation och debatterat och skrivit artiklar om att ni skulle 
vara rent farliga för folk och att ni är intoleranta och hyser en för-
tryckarmentalitet. Har de rätt? Hur vill du bemöta detta? 

o De har förstås helt fel. 
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o För det första har de antingen missförstått vad vi står för eller 
så missrepresenterar de oss med flit för att svartmåla oss i all-
mänhetens ögon. Man påstår bl.a. ofta att vi vill utrota religio-
ner eller förbjuda deras utövning, vilket är fel. Religionsfrihet 
– eller kanske snarare livsåskådningsfrihet – är ett centralt 
värde inom humanismen. Alla människor måste få tro, tycka 
och tänka precis som de vill. Vi i Humanisterna har inget otalt 
med att människor bygger kyrkor och samlas för gudstjänst, 
att de läser bibeln eller koranen, att de ber för sin och andras 
välmåga och framgång, o.s.v. Det vi kämpar för är att alla 
människor ska ha samma rättigheter. Detta innebär att ingen 
religion kan få företräde i det offentliga rummet. Sverige har 
länge haft en statskyrka och Svenska kyrkan verkar ha svårt att 
släppa den rollen. Man tar för givet att man ska ha en gräddfil 
gentemot andra religioner; bland annat arrangeras fortfarande 
riksdagsgudstjänst i början av året, skolor har avslutningar och 
julfirande i kyrkan (”det är ju en så fin gammal tradition”), 
folk låter rutinmässigt döpa sina barn trots att de inte själva är 
religiösa, och Svenska kyrkans medlemsavgifter samlas in av 
Skatteverket via skattsedeln. Detta med mera vänder sig Hu-
manisterna emot och det ses inte med blida ögon av de inom 
kristenheten som vant sig vid ett samhälle där de inte behövt 
kämpa för sin egen tillvaro, eftersom barn tvångsansluts till 
deras samfund. 

o För det andra är de fortfarande under villfarelsen att religion är 
en helig ko som inte får kritiseras. Av någon anledning är reli-
giösa åsikter långt mer känsliga än exempelvis politiska såda-
na och man tar anstöt när vi öppet kritiserar. Man förstår dess-
utom inte att det är skillnad på religion och person – att kritise-
ra ett trossystem är inte detsamma som att kritisera varje per-
son som bekänner sig till den tron. Många Humanister har re-
ligiösa vänner och föredrar att se till det vi har gemensamt 
snarare än det som skiljer sig. Men vi förbehåller oss rätten att 
kritisera religioner som sådana. 

 
 Kan du ge förslag på inhumana traditioner? 

o Omskärelse, både av flickor och av pojkar, är väl det främsta 
exemplet på en direkt inhuman tradition. I Sverige är det idag 
lagligt att skära bort förhuden på en bebis som inte har någon 
möjlighet att värja sig mot ingreppet – men det är bara lagligt 
så länge föräldrarna har religiösa skäl. Det skulle aldrig vara  
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tillåtet att skära bort exempelvis örsnibbarna på samma bebis, 
trots att de inte har någon funktion medan förhuden har en vik-
tig sexuell funktion. 

o Jag är även emot att man ansluter sina barn till det samfund 
man är med i. Det kan väl inte kallas inhumant, direkt, men 
garanterat oetiskt. Man ska inte ansluta bebisar till en politisk 
förening för att få upp medlemstalen och man ska inte göra det 
med livsåskådningssamfund heller. Humanisterna har en ål-
dersgräns på 12 år eftersom vi vill att alla våra medlemmar 
själva tagit ställning om att de vill vara med. 

 
 Humanistiska traditioner, vad är det? 

o Humanister har inte egentligen några egna traditioner. Vi be-
jakar människors behov av att uppmärksamma olika skeden i 
livet såsom t.ex. födelse, vuxenblivande, partnerbildande och 
död. Vi erbjuder hjälp till dem som vill skapa egna ceremonier 
och traditioner för dessa tillfällen. Det finns alltså inget speci-
fikt Humanistiskt vad gäller just traditioner. Däremot kan man 
väl påstå att Humanisterna som organisation har en del tradi-
tioner, som t.ex. firandet av Humanismens dag, den 10 no-
vember. Sedan har ju naturligtvis alla enskilda humanister sina 
egna traditioner och högtidsdagar. Själv stod jag och sjöng vid 
majbrasan häromdagen och firar gärna jul med min familj – 
sekulärt, förstås. 

 
 Finns det något som tyder på att era medlemmar tillhör något särskilt 

politiskt parti? 
o Nej, det tycker jag inte. Humanisterna finns över hela det poli-

tiska spektrat, möjligtvis då undantaget Kristdemokraterna 
vars värdekonservatism inte är förenligt med humanistisk ide-
ologi, och Sverigedemokraterna, av uppenbara skäl. Eftersom 
vi är partipolitiskt obundna har vi inte gjort någon undersök-
ning av våra medlemmars politiska åsikter och ämnar inte hel-
ler göra det. Vi fokuserar hellre på vad som förenar oss än vad 
som splittrar oss. 
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Sammanfattning

De troende i USA tycks öka i antal efter den 11 september 2001 och det har fått mig att fundera över varför befolkningen i landet är så beroende av att tro på Gud. För att finna svaret på dessa funderingar presenteras i detta arbete en del av den amerikanska religionshistoriken. Redan när emigranterna kom till det nya landet förde de med sig flera olika trosinriktningar och de ansåg att de fått i uppgift av Gud att bebygga det nya landet. Ett flertal olika församlingar bildades varav några var mer strikta än andra och ur dessa striktare grupper ”föddes” fundamentalismen och den religiösa högern. Än idag är dessa grupper starka och påverkar varje amerikans liv på ett eller annat sätt eftersom de har stark inverkan på den politik som förs i landet.

I Sverige minskar antalet kyrkomedlemmar samtidigt som förbund som Humanisterna märker av en ökning av medlemmar, därför har jag nu tittat lite närmare på vad de sekulära humanisterna i Sverige tror på. För att kunna göra det har jag bland annat intervjuat en tjej som arbetar för förbundet via e-post. Det visade sig att dessa medlemmar inte tror på någon Gud eller något högre väsen utan lever för att förverkliga tron på människan och att alla människor själva bör ta ansvar för sitt eget liv. De arbetar också för att förverkliga demokrati och värna om vår jord till kommande generationer.

Slutligen har en liten jämförelse mellan de sekulära humanisterna och den religiösa högern gjorts. Frågan är om det finns något som förenar dessa två olika inriktningar. Svaret på det blev att jag inte hittade något som förenar dem. Möjligtvis kan det finnas någon fråga som de kan ha en likartad syn på men inte i någon av de frågor som har tagits upp i detta arbete.

Med detta lämnar jag över till er att läsa och begrunda det som framkommit!


Innehållsförteckning

2Sammanfattning



4Syfte och frågeställning



5Inledning & Bakgrund



6Metod och tidigare forskning



8Religionshistorik



8En del av den amerikanska religionshistorien



8Invandring



9Darwin



10Fundamentalisterna uppstår



10Motstånd och förbud



12några amerikanska Presidenter



12Ronald Reagan



13Bill Clinton



13George W Bush



13Bush tar sig till Vita Huset med Guds hjälp



14Aborter



14Gud = demokrati?



16moderna fundamentalister



16Vilket parti röstar de på?



18Sammansvärjningar



18Affärer



18Omvärlden



19Sekulär humanism, enligt den religiösa högern



22humanisterna



23Kort historik



23Vad står de sekulära Humanisterna för?



24Hur arbetar de för att föra ut sitt budskap?



26Vad arbetar humanistförbundet för?



29Några av de sekulära humanisternas olika värderingar



31diskussion



35slutsats



36Källor:



36Intervju



36Webbadresser



38Bilaga 1 – intervju med moa






Syfte och frågeställning


I USA ökar kyrkligheten och allt fler säger sig vara troende, en klar skillnad mot samhället här i Sverige. Både USA och Sverige är demokratiska länder men med milsvid skillnad när det gäller synen på religion. Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå varför religionen är så stor i USA, och då särskilt den religiösa högern,
 och varför religionen används så flitigt i den amerikanska politiken. Här i Sverige är det organisationer som förbundet Humanisterna som märker av en ökning av medlemmar. Mitt andra syfte med denna uppsats är att ta reda på vad de står för samt se om det finns något gemensam syn mellan den religiösa högern i USA och de sekulariserade humanisterna i Sverige.

· Hur kommer det sig att den religiösa högern är så stor i USA?


· Vad står den religiösa högern för?


· Vad är förbundet Humanisterna?

· Går det att hitta någon likhet mellan förbundet Humanisterna och den amerikanska religiösa högern?


Inledning & Bakgrund


Efter terrorattackerna i USA år 2001 har mitt intresse för amerikansk syn på religion väckts till liv. Just nu har de en president som för en hårdför politik i krig mot terrorn och ofta återkommer han till religionen när han talar till folket. Många av de djupt troende i USA idag för en fundamentalistisk hållning till sin tro och i sitt agerande och själva begreppet fundamentalism är något vi idag förknippar med muslimska terrorister, den bilden är dock inte riktigt sann. Fundamentalism förekommer även i den kristna delen av världen om än i annan skepnad. Ursprungligen var fundamentalismen en kristen rörelse som uppstod ur protestantiska kristna rörelser i USA på slutet av 1800-talet.


I Sverige är vi idag väldigt sekulariserade medan man i USA blir allt mer religiösa. I vårt land tror jag att tanken på en djupt troende statsminister ligger långt borta för oss även om det faktiskt står i vår grundlag att vår statsminister ska erkänna den Lutherska läran.
 Här minskar kyrkligheten men i USA verkar det som den ökar.


Den sekulära humanismen verkar vara en rörelse som växer sig starkare här i Sverige samt i andra delar av vår globaliserade värld. Vad står den sekulära humanismen för och hur verkar de? Går det att hitta några likheter mellan den amerikanska religiösa högerns konservativa åsikter och en sekulär humanistisk livsåskådning?

För att kunna förstå den religiösa högerns agerande och användning av religionen är vi tvungna att gå tillbaka i tiden och titta på hur USA:s religionshistoria har sett ut fram till nu. När det gäller de sekulära humanisterna så kommer jag att titta på hur de arbetar i Sverige och hur deras bakgrund ser ur.

Metod och tidigare forskning

Eftersom mycket i denna uppsats kommer att handla om begreppet fundamentalism är det för mig angeläget att definiera det ordet. För att göra det slog jag upp ordet i Bonniers Uppslagsbok och i den är ordet förklarat på detta vis:

Fundamentalist: företrädare för en åsikt som argumenterar med bokstavliga tolkningar av texter.


Det är denna tolkning av begreppet som kommer att användas i denna uppsats. Jag vill också förtydliga att det finns många religiösa grupper i USA och det är inte alla dem som kan betecknas som fundamentalister. Så vitt jag har förstått det var det ur protestantiska rörelser fundamentalismen framtonade. Och det är dessa grupper jag hänvisar till i min text.

Denna uppsats blir både en litterär och en intervjustudie. Litterär eftersom jag har använt mig av mycket närläsning av böcker och artiklar. Intervjustudie för att jag har intervjuat en person för att få information. Religionshistoria är en stor del av uppsatsen och till min hjälp har jag bland annat haft diplomaten Ingmar Karlssons bok, Tro, terror och tolerans (2004). Boken behandlar flera olika politiska härdar där USA figurerar, jag har valt att gå närmare in på det som behandlar religionshistoriken och den religiösa högerns agerande.

För att informera mig om förbundet humanisternas åsikter har jag i första hand använt mig av deras hemsida men även intervjuat en kvinna som jag här kallar för Moa, via e-post. När man intervjuar någon via e-post är situationen en helt annan än vid en vanlig intervju när man sitter tillsammans och för en dialog där det går att läsa av kroppsspråket, pauser i talet, betoningar, leenden och skratt. Eller kanske intervjupersonen upplever ett rent missnöje med situationen. Dock finns det ett flertal fördelar med att använda sig av e-post intervju och den största fördelen är att det är ett snabbt sätt att interagera med varandra trots att man inte bor på samma ort. I och med det slipper man resa, eventuellt bo borta, det är billigare och framför allt, det är intervjupersonen som själv skriver ner sina svar utan inblandning av min penna och mina vinklingar, omedvetna eller ej. Visst finns det också nackdelar och till dem kan höra att Internet kan krångla, det kan vara svårt att skapa tillit till varandra, kanske har intervjupersonen svårt att uttrycka sig i skrift, och hur ser man till att intervjupersonen förblir konfidentiell?
 Vid arbetet med denna uppsats har samarbetet oss emellan gått väldigt bra och slutligen vill jag tillägga att det enbart är jag som har tillgång till min e-post och till min egen dator som dessutom är låst med lösenord. Därför tror jag inte att det ska framkomma några större etiska dilemman. Frågorna till Moa har jag lagt med som bilaga och av hennes svar har jag gjort en sammanställning i den löpande texten.

Som jag nämnde tidigare så måste man gå tillbaka i historien för att kunna förstå varför amerikanarna agerar som de gör på det religiösa fältet idag. När det gäller amerikansk religionshistorik finns det hur mycket information som helst att hämta och det som finns med i denna uppsats är endast en liten del av det. Jag har tagit med det jag anser är viktigt för att få en helhetsbild för att kunna läsa denna uppsats.


Religionshistorik


Enligt Ingmar Karlsson
 ses USA som den första sekulära staten i modern tid men trots det är det inget land som är så fyllt med folk som går i kyrkan. USA har mer än 300 miljoner invånare
 varav hela 60 % av dem är medlemmar i ett kristet samfund och för att fylla detta behov av religiositet finns det mer än 300 olika kristna samfund. Det kristna budskapet sprids över landet i över 200 olika kristna tv-kanaler och 1500 olika radiostationer.


En del av den amerikanska religionshistorien


Karlsson
 skriver att religiositeten i USA har djupa rötter, redan på 1600-talet ansåg de puritaner
 som landsteg att de skulle skapa ett nytt Israel. Kolonialismen var gudomligt styrd och det folk gjorde pilgrimsfärder på Mayflower. Dessa människor identifierade sig med gamla hebréer och såg den nya världen som Kanaans land. De ansåg sig ha gudomlig rätt att rensa landet från indianer eftersom de stod i vägen för det gudomliga projektet, precis som Israels barn hade fått Guds tillstånd att rensa bort kananéerna från Israel. Synen på amerikanerna som Guds utvalda folk blev med tiden en del av den amerikanska självuppfattningen.

Invandring


Människorna som invandrade till det nya landet kom från olika protestantiska kyrkor och sekter i sina gamla hemländer och till en början levde de alla i fullt samförstånd med varandra. Med tiden utvecklades olika församlingar med tillhörande socialt nätverk och egna skolor, egna medier och de hade en uppfattning om att den egna tron och den egna moralen var det enda riktiga och givet av Gud. Att införa en statskyrka var omöjligt på grund av att så många invandrare hade lämnat sina hemländer av den orsaken att de inte kunde utöva sin religion i frihet. Det här insåg unionens förfäder och när den amerikanska konstitutionen arbetades fram fastslogs att nationen skulle bygga på religiös och kulturell mångfald. En av grundarna Thomas Jeffersson, var påverkad av upplysningens idéer och accepterade inte tanken på att den politiska makten skulle utgå från Gud.
 I landets konstitution gjordes en åtskillnad mellan kyrka och stat och man skrev in följande rader:

”Kongressen ska inte stifta några lagar beträffande religionens ställning, ej heller förbjuda dess fria utövande.”


I slutet av 1700-talet startade många av samfunden kyrkor och där växte det fram kritik mot statens grundare för att de byggt upp landet enligt ideologier som grundade sig på upplysningens idéer. Många av församlingarna såg den nya republiken
 som Guds skapelse och kampen mot England hade varit Guds kamp mot helvetet. Många av församlingarna talade om att folket måste befrias från de politiska ledarnas gudlöshet. Politikerna var, enligt kyrkoledarna, till för att utrota kristendomen. Här uppstod den spricka som består än idag, huruvida Amerika ska vara sekulärt eller protestantisk-evangelisk. Sprickan mellan statens grundare och de troende blev allt större under 1800-talet och sprickan förstärktes när industrialiseringen och invandringen tog riktig fart. Protestanterna såg sig allt mer hotade av de invandrande katolikerna men även de ortodoxa samt judarna sågs som ett hot mot protestanternas syn på att Gud valt ut USA som ett land för frälsta protestanter.

Darwin


Ytterligare hot mot de bokstavstrogna protestanterna kom ifrån att darwinismen blev allt mer utbredd. Följden av detta blev att protestanterna delades upp i två olika läger där den ena falangen ansåg sig öppen för den nya vetenskapen och började tala om Bibeln som en del av mänsklighetens historia och ville se ett starkare socialt engagemang.


Den andra falangen ansåg att darwinismen var det samma som ateism och de vände sig även mot den nya vetenskapen, eftersom dessa troende bara accepterade Bibeln som den enda historiska källan som behövdes.


Fundamentalisterna uppstår


Karlsson skriver att ur denna andra falang var det två män som blev de mest framträdande och det var Dwight L Moody och Cyros I Scofield. Den kristna högerns heliga skrift kom att bli Scofield Reference Bibel där Scofield själv har skrivit texttolkningar till bibeltexter. Dessa båda herrar publicerade även nidskrifter, The Fundamentals som gavs ut i tolv delar i början av 1900-talet. Ordet fundamentalist blev en benämning på dem som trodde att det som står i Bibeln var direkta ord från Gud till profeterna. De som slöt sig till denna grupp av protestantiska fundamentalister vägrade tro på att Bibeln bara skulle ha varit inspirerad av Gud men att det skulle ha varit människor som skrev den. Om detta var sant skulle Bibeln vara ett föremål för muntliga och skriftliga överföringsmisstag. Det största stödet fick fundamentalisterna från den amerikanska södern som sträcker sig från Virginia till södra Kalifornien. Även idag har fundamentalisterna ett starkt stöd i dessa trakter.
 Stöd i detta område har även den religiösa högern som består av fler grupperingar än enbart fundamentalistiska protestanter.

Motstånd och förbud


Daniels bok och i Uppenbarelseboken bildar grunden i fundamentalisternas tro, det viktiga för dem är att tro på en ordagrann bibeltolkning. Fundamentalisterna är starka motståndare till all världslig ondska som dans, kortspel, alkohol, tobak, film och kosmetik. Strängt fundamentalistiska föräldrar förbjuder sina barn från att idrotta eftersom alla tävlingar ses om okristliga. Homosexualitet ser fundamentalisterna som en ren och skär dödssynd.


Jämställdhet
 är något som det inte talas om inom dessa grupper eftersom det står i Bibeln att kvinnorna ska underordna sig sina män
, samt ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig och inte bestämma över männen.


Fundamentalisterna fortsatte bygga upp sin organisation och under 1930-talet hade det vuxit upp cirka femtio fundamentalistiska Bibel Collages och organisationerna fortsatte växa under de årtionden som följde. De byggde även upp egna tidningar och radiokanaler och när TV:n kom ersattes de kringresande evangelisterna med nya unga tv-evangelister.


För att sammanfatta det som står här ovan kan det bland annat nämnas att redan när puritanerna landsteg och ansåg att de skulle återskapa ett nytt Israel bildades befolkningens syn på sig själva. De ansåg att Gud stod bakom dem i bygget av det nya landet och med tiden skapade dessa troende grupper egna sociala nätverk och skolor där en av de gemensamma sakerna var att deras tro var just den rätta och hade Guds stöd. Med den bakgrunden kanske det inte är så konstigt att 60 % av befolkningen idag säger sig vara medlemmar i något kristet samfund. Att tillhöra ett kristet samfund i USA idag måste betyda mer än bara att ha en kyrka att gå till, det måste innebära en trygghet och en social tillvaro som betyder mycket för många människor. I början av 1900-talet ”föddes” fundamentalismen som en gren utav den kristna protestantiska kyrkan. Fundamentalism kom att bli en term som stod för människor som ansåg det viktigt att det som står i Bibeln skulle vara en ordagrann och direkt tolkning av Guds ord, utan mellanhänder. Fundamentalisterna ser nöjen som ondskefullt och har etablerat egna medier där de kan föra ut sina budskap.

några amerikanska Presidenter


Amerika har haft ett antal olika presidenter och jag kommer enbart att ta upp de tre sista i denna uppsats för att visa på vilken skillnad de har gjort för landets politik. Eftersom det är George W Bush som sitter vid makten idag kommer det till stor del att handla om honom.


Ronald Reagan


Enligt Kjell O Lejon, i Nilsson och Nockmars uppsats, var det under Ronald Reagans tid som religionen kom att spela en stor roll i den amerikanska politiken. Reagans sätt att använda religionen inom politiken påverkade också debatten i samhället. För att kunna förstå hur Reagan använde sin retorik måste New Religious Right – NRR tas med i handlingen. Den kristna högern, är organiserad av och bestående av vita amerikaner.
 Det är dessa grupper som byggt upp NRR med nätverk av olika politiska grupper, lobbyister, TV-program, utbildnings- och forskarstiftelser samt olika protestantiska kyrkor. Dessa grupper hade länge försökt enas runt en presidentkandidat som samtliga konservativa grupper skulle kunna stödja. När den konservative Reagan dök upp med sin protestantiska gudstro, ansåg NRR att han var den presidentkandidat som kunde förse dem med det gudomliga ledarskap som skulle behövas efter många år av omoraliska, demokratiska presidenter under 1970-talet. Reagan skulle leda uppbyggandet av ett bibeltroget samhälle så som landet hade varit vid grundandet och se till att USA återigen skulle speglas av hög moral och patriotism.


När det gällde den utrikespolitiska världen var Reagans religion lika viktig där. USA:s kamp mot Sovjet var inte bara en vanlig kamp, utan det var en kamp mellan det goda och det onda. USA stod för den goda sidan, medan Sovjet sågs som det onda gudlösa samhället som skulle bekämpas. Reagans religiösa retorik var ett tecken på att politiken styrdes av religionen i USA.


Bill Clinton


År 1992 vann demokraten Bill Clinton presidentvalet och då sades det att Satan fick fria händer och att bögarna skulle ta över när landet förklarat krig mot Gud. Under ett tag lyckades den kristna högern resa sig och hoppas på ett nytt liv i och med att åklagaren Kenneth Starr, som var pånyttfödd kristen, åtalade Clinton i en riksrättsprocess. Starr misslyckades dock med sin mission.


George W Bush


Republikanske president George W Bush är en mycket gudstrogen man och den första bok han läste från pärm till pärm var Bibeln. Läsningen av Bibeln förändrade både hans personlighet och hans världsuppfattning. Bush läste Bibeln när han var han nästan fyrtio år gammal och behövde ta sig ur sina alkoholproblem.


Bush tar sig till Vita Huset med Guds hjälp


Med hjälp av Gud, familjen, sänkta skatter och moralfrågor som abortförbud, förbud för homosexuella att få gifta sig och adoptera barn samt inga skärpta krav för att innehav av vapen, hoppades Bush att han skulle ta sig in i Vita Huset
 och när han väl kom till makten i november 2000 var det efter en mycket kontroversiell valkampanj. Han vann nämligen valet trots att han i verkligheten fick färre röster än sin motståndare Al Gore. Detta var möjligt eftersom det hade varit krångel med röstkort och på grund av det fick ett antal domare vid högsta domstolen fälla avgörandet. Att det blev just Bush som vann och inte Gore beror enligt Eric Laurent på att domstolen hade en konservativ majoritet.
 I USA har den kristna högern så stor makt att det är osannolikt att en republikansk politiker lyckas bli president eller ens presidentkandidat utan deras erkännande.
 Enligt Lejon ser Bush sitt land som ”One nation under God” och hans budskap till folket, är att de ska tro på en Gud som kan handleda landet och att folket bör tacka Gud för den frihet de har blivit givna genom tiderna.


Aborter

Ett ämne som berör är aborter. I denna fråga har de högerreligiösa grupperna mycket starka åsikter angående vad som är rätt och vad som är fel. Redan under Reagans tid fick högern ut sina åsikter med hjälp av honom som var starkt emot aborter. Reagan gav även ut en egen bok där han behandlade abortfrågan, han ansåg att aborter var en tragedi för den amerikanska själen och skapade djupa sår.


Republikanska partiet har intagit en ”right to life” hållning som blir allt tydligare med tiden, Right to life innebär att man fokuserar på det ofödda barnet, som är ett barn alltifrån konceptionsögonblicket.
 Enda tänkbara anledningen till att göra abort är om kvinnan blivit våldtagen, utsatt för incest eller om hennes liv är i fara.
 Aborter är ett område som inte stöds med offentlig finansiering. Tre dagar efter att George W Bush tillträtt som president talade han om att all finansiering till organisationer som stödde kvinnans rätt till abort skulle upphöra.
 År 1998 gjordes en undersökning som visade att hela 22 % av de röstberättigade ansåg att abortfrågan var en viktig valfråga. Det här är en stor grupp som själva kan avgöra ett presidentval, med andra ord:

Abortfrågan är högaktuell, och vågorna går höga – i bokstavlig mening på liv och död.


Gud = demokrati?


När det gäller tron på Gud och högre makter anser Bush att det är en förutsättning för en demokrati eftersom tron lär människor att tolerera och respektera varandra. Ett av hans mål är att återigen införa tron som en viktig del i samhället och han talar om att det inte bara är den kristna tron som är viktig utan även judendomen och islam spelar en stor roll för människor. Han anser även att det finns tillfällen att lära sig av varandras olika trosuppfattningar eftersom alla troende delar en tro på Guds rättvisa.


När USA blev attackerat den 11 september 2001 sade Bush att dessa terrorister inte har någon tro på Gud och att de inte har något riktigt hem, land, kultur eller tro, istället famlar de i mörker och det är där USA ska hitta dem. Stefan Nilsson och Jonas Nockmar är dock tveksamma till Bush uttalanden för de anser att dessa terrorister själva ser sig som rättroende muslimer och att de definitivt har en tro. En anledning för Bush att göra dessa terrorister gudlösa kan vara att det då blir lättare för USA att hämnas attackerna.


moderna fundamentalister


Idag har den amerikanska fundamentalismen vuxit till en intolerant version av kristendomen. Trots att de avskyr allt vad modernitet innebär så har de även dragit nytta av den för att på så sätt nå ut till fler människor. Nu sprider de sina åsikter via reklam på Internet samtidigt som de utnyttjar moderna tv-stationer till samma sak. Alla medel är tillåtna bara de har till uppgift att tjäna Kristus återkomst. Amerikas kristna fundamentalister tror att landet ska upplösas på grund av den globalisering som råder och i och med det skulle USA förlora sin roll som världens ljus. Dessa grupper går att jämföra med de islamiska fundamentalisterna eftersom båda grupperna har den sekulära humanismen, kommunismen, narcissismen och frigjord hedendomen som sina huvudfiender.


Vilket parti röstar de på?


Den kristna högern har röstat på olika partier men nu har de en roll inom det republikanska partiet. Det är dock inte på grund av sina huvudpunkter de har fått den rollen utan istället är det så att de alltid är starka när det gäller att lämna ekonomiska bidrag till de olika republikanska presidentkandidaterna, sina bidrag lämnar de just för att påverka politiken och det republikanska partiet och dess politiker. De republikanska presidentkandidaterna skulle inte klara sig utan att stödja den kristna högerns tankar och värderingar eftersom det är de som betalar valkampanjerna med sina bidrag. När Bush valdes till president använde han sig av högerns tjänster för att bli av med sin motkandidat, bland annat träffade han Robertson, Falwell och Tim LaHaye.


Det är inte enbart inom det republikanska partiet som den kristna högern är representerad, de lyckades även få John Ashcroft utsedd till justitieminister
 och han inledde varje arbetsdag med att hålla en bönestund. Han var medlem i en radikal pingströrelse – Assemblies of God, som praktiserar en bokstavstrogen bibeltolkning, de talar i tungor och ägnar sig åt helbrägdagörelse. Nu är det inte bara den kristna högern som finns representerad i Bush administration, andra viktiga medarbetare är de som mest förutsättningslöst stödde presidenten vid invasionen i Irak, de judar som står nära det israeliska Likud. Deras åsikter liknar den kristna högerns fundamentalistiska åsikter förutom deras världsåskådning. De förespråkar även en hård hållning gentemot palestinierna. En annan starkt troende man är Bush talskrivare, Michael Geerson som enligt Karlsson går under smeknamnet Den skriftlärde.
 Eric Laurent drar det hela ännu längre och påstår att Vita Huset liknar ett stort bönehus på grund av att så många människor där har religiösa kopplingar.


En annan grupp som agerade var Moral Majority och de fungerade som politisk påtryckare med kampanjer mot aborter, homosexualitet, förbud mot bön i skolan samt kvinnans jämställdhet. Moral Majority ansåg att den amerikanska civilisationen måste vara kristen och att den amerikanska politiken skulle bygga på innehållet i Bibeln. Politikerna ska vara Guds tjänare och enligt Moral Majority verkställer Gud hämnd mot alla som gör ont.

Moral Majoritys syften presenteras i sju punkter:

Förbjuda aborter


Lydnad mot familjeöverhuvudet och inga skilsmässor


Ingen nakenhet, förbud mot pornografi, homosexuellas rättigheter och sexuell frigjordhet

Arbete för minimilöner och ingen kritik mot chefens höga lön


Amerika är utvalt och ska hjälpa och skydda Israel


Gudscentrerad utbildning


Enligt Moral Majority skulle USA ställas inför Guds dom om inte dessa punkter accepterades och när terroristattackerna sedan inträffade 2001 sade Moral Majoritys företrädare Jerry Falwell
 att eftersom folket inte hade levt upp till hans sju punkter straffades de genom denna handling av Gud.


Sammansvärjningar


Pat Robertson var en av fundamentalisternas stora män och han startade ett TV-bolag som han kallade Christian Broadcasting Network där han hade väckelsegudstjänster och pratshower. Han förde även ut sitt budskap där han berättar om den sekulära humanismens sammansvärjning, som hade till syfte att tillsätta en sekulär socialistisk världsregering. Denna världsregering skulle avskaffa allt privat ägande, avskaffa alla nationella regeringar och den nationella suveräniteten. Den skulle även frånta religionen dess makt och förstöra den kristna moralen inom familj och skola, samt överta all makt till en dold politisk elit som skulle vara Satans agenter.


Affärer


De kyrkliga predikanterna började inse att det gick att tjäna pengar på religionen och Pat Robertsons kyrka byggdes upp till ett multinationellt affärsimperium som samarbetar med andra fundamentalistiska företag. 1988 försökte Robertson bli det republikanska partiets presidentkandidat men kampanjen slutade i ett fiasko, enligt Karlsson.
 Trots att Fundamentalisternas inflytande minskade efter detta och blev till en intressegrupp på partiets yttersta högerkant krävde de lägre skatter, minskade socialutgifter, fördömanden åt ensamstående mödrar, förbud mot aborter och skilsmässor samt stöd för kärnfamiljer.

Omvärlden

Enligt Karlsson
 använder sig Bush av en gammaltestamentlig retorik i sina tal när det gäller det utrikespolitiska planet. Han ställer det goda – här USA – mot det onda, till exempel Sovjet med dess allierade. De ses som själva Antikrist. ”De som inte är med oss är emot oss”, sade presidenten vid ett tal efter attackerna den 11 september 2001.

När det kommer till vår omvärld så har undersökningar visat att amerikaner är mer oroade än till exempel européer för hot från Irak, Iran, Kina och Ryssland. Frågan är varför amerikanerna som bor på andra sidan ett stort hav skulle oroa sig mer än européerna för dessa länder. Svaret på denna fråga skulle kunna vara att amerikanerna vet att vid olika internationella kriser så är det de som blir indragna i konflikten först. Länderna har olika uppfattningar om de olika hotbilderna och även olika syn på hur konflikterna bör lösas. De lyckas inte enas om en gemensam syn på hur världen bör styras, vilken roll internationella institutioner och folkrätten bör ha i användningen av maktmedel respektive diplomati i sina internationella relationer.


När det gäller politiken i Mellanöstern sitter den amerikanska högern på stor makt och de arbetar för att bilda ett Storisrael för att på så sätt bereda väg för Kristus återkomst, Armageddon
 och den slutliga omvändelsen då judarna övergår till kristendomen. En del amerikaner väntar sig att världen ska förstöras under deras livstid vid Armageddon och många av dem stödjer bosättningspolitiken och invandringen till Israel med finansiella medel. En av dem som stödjer detta är försvarsminister Donald Rumsfeld.


Sekulär humanism, enligt den religiösa högern


Efter andra världskriget ändrades makten i USA. Misstänksamheten mot den centrala makten hade varit stor hos fundamentalisterna och de var väldigt upprörda när de obligatoriska andakterna i de statliga skolorna blev förbjudna. Ännu värre blev det 1963 när även bibelläsningen förbjöds i de statliga skolorna. Samtidigt fick även de homosexuella i landet medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet och trots att aborter strider mot Guds ord legaliserades de av de styrande. Under åren 1968-1982 sexdubblades antalet elever i de fundamentalistiska skolorna och hundratusentals barn började undervisas i hemmen som ett svar på det fundamentalisterna ansåg vara ett förfall av moral som drog fram över landet. De ansåg bland annat att sexualundervisningen skulle leda till lösaktighet, gemensam idrott skulle leda till omoraliska kroppskontakter och drogupplysningen till experimentlusta. Roten till allt detta onda skulle vara den sekulära humanismen.


Enligt den religiösa högern står den sekulära humanismen bland annat för:


Att förneka Guds existens, Bibeln inspiration och Jesus gudom.

Att förneka själens existens och livet efter detta.

Att förneka den bibliska skapelseberättelsen.

Att tro på avskaffandet av mannens och kvinnans skilda roller.

Att tro på sexuell frihet oavsett ålder, sexuellt umgänge före äktenskapet, homosexualitet och incest.


Att tro på rätten till abort, dödshjälp och självmord.

Att tro på att fattigomen kan minskas och skapa jämlikhet genom att fördela Amerikas naturtillgångar.

Att tro på att naturtillgångarna är ändliga.

Författaren och ideologen Tim LaHaye såg den sekulära humanismen som en sammansvärjning av de onda makterna, de var gudsfientliga, moralfientliga samt antiamerikanska och enligt LaHaye, hade som mål att förstöra kristendomen och den amerikanska familjen. För att återigen stärka de fundamentalistiska rörelserna och få mer politisk kraft samlades de i en organisation som kom att heta The New Christian Right (NCR) och de hade anspråk på att utgöra det amerikanska folkets majoritet.


För att avsluta denna del kan man sammanfatta det med att, de fundamentalistiska grupper som idag finns i USA sprider sina åsikter via media och reklam för att nå ut till så många som möjligt. Efter att ha röstat på olika partier under åren som gått har dessa grupper nu samlats kring det republikanska partiet. De ger omfångsrika bidrag till partiets presidentkandidater En religiös grupp, Moral Majority, vill att folket i landet ska vara kristna och att den amerikanska politiken ska byggas upp kring det som står skrivet i Bibeln.


Amerikanarna är mer rädda för krig och oroshärdar än vad européer skulle vara enligt Robert Kagan. Anledningen till det är att när det händer något oroväckande är det till USA länder vänder sig för att få hjälp och stöd i konflikter. I Israelfrågan är det många amerikaner som stödjer bosättningarna på Västbanken och i Gaza och de förväntar sig att ett Armageddon kommer att inträffa.


När andra världskriget hade bedarrat hade mycket ändrats i USA, inom de fundamentalistiska grupperna var misstänksamheten stor gentemot de styrande i landet och när bibelläsning och de obligatoriska andakterna förbjöds i de statliga skolorna började många undervisa sina barn hemma istället. Samtidigt fick de homosexuella rättigheter de inte hade innehaft tidigare och detta skulle leda till moraliskt förfall och allt skylldes på de sekulära grupperna som fått mer makt. De sekulära humanisterna skulle, enligt fundamentalisterna, vara guds- och moralfientliga och de skulle utrota kristendomen.


Här byts det inriktning och det kommer nu att handla om förbundet Humanisterna och deras rörelse här i Sverige. Under tiden som jag har arbetat med denna uppsats har förbundet fått ganska mycket uppmärksamhet i media. Både tidningar och TV har haft humanister med i sina debattprogram och som krönikörer. Eftersom ordet ”humanist” kan tolkas på olika sätt är det viktigt att klargöra betydelsen av ordet innan texten går in på andra saker.

humanisterna


Själva ordet humanism kommer ursprungligen ur frasen studia humanitatis eller humaniora vilket var beskrivningen av en person som genomförde människovänliga studier, alternativt renässanshumanism Tanken är hämtad från självaste Cicero. Exempel på människovänliga studier skulle kunna vara grammatik, retorik, poesi, historia och filosofi. Humanismen utvecklades i Italien under 1500-talet och överlevde genom reformationen fram till upplysningen. Tanken har sina rötter i kärleken till antiken och önskan till att återfödas. Den kristna humanismen var en sammanfattning av intellektet, litteratur och filosofin men med historiska, filosofiska och religiösa följder. Med tiden kom begreppet att användas i en mer sofistikerad än den tidigare varit, även statsmän och kyrkans män kom att använda sig av begreppet. Inom kyrkans värld stod humanismen för moral och synen på Kristus ändrades från att tidigare ha varit fokuserad på hans uppoffringar och frälsare, sågs han med tiden som ett bra exempel på hur mäskligheten skulle leva sitt liv.


Christer Sturmark
, ordförande i förbundet Humanisterna, skriver att människor ofta använder begreppet för att beskriva en människa med stark empati, någon som bryr sig mycket om andra människor och djur. Det engelska språket använder ordet humanism för att beskriva en sekulär livsåskådning. Internationella Humanistförbundet (IHEU) beskriver det så här:

”Humanismen är en demokratisk och etisk livsåskådning, som fastslår att människor har rätt till, och ansvar för, att ge mening och struktur till sina egna liv. Humanismen vill främja ett mänskligare samhälle, genom en etik baserad på mänskliga och naturliga värden, i förnuftets och den fria tankens anda, med hjälp av människans egen kapacitet. Humanismen är ickereligiös och accepterar inte övernaturliga förklaringar av verkligheten.”


Uppfattningarna om var begreppet humanism innebär går därmed lite isär och därför avser jag att hålla mig till att benämna Humanisterna med begreppet förbundet humanisterna eller de sekulära humanisterna. Detta för att klargöra skillnaden mellan uppfattningarna om begreppet.


Nästa avsnitt kommer att ta upp lite historik kring den sekulära humanismen som tanke och vad som har drivit den till att bli vad den är idag. Därefter en presentation över vad förbundet Humanisterna är för något.


Kort historik


Humanismen som filosofi har funnits i flera tusen år, i Asien är humanismen en väldigt gammal filosofisk tradition. Den rådande moderna sekulära humanismen har sin förhistoria i renässansen och upplysningstidens tänkande. Renässansen betonade det mänskliga och upplysningen byggde på med tankar om förnuft och tolerans. En annan väldigt viktig sak som spelar stor roll för den sekulära världsbilden är framgångarna inom naturvetenskapen. Kopernikus, Galilei och Darwin har fått oss människor att ändra på vår syn om vår plats i universum och vårt ursprung.

I slutet av 1800-talet föddes även en idéströmning som har i Skandinavien fått namnet Det moderna projektet. Idéströmningen ifrågasatte religionen både som samhällsgrund och som värdegrund, de satte istället sin tilltro till människornas frigörelse genom framgångsrik vetenskap, teknik och rationalitet. De som tog till sig dessa nya idéer var främst författare, filosofer och politiker som pläderade yttrandefrihet, religionsfrihet, demokrati, jämlikhet, kvinnors rättigheter samt sexualupplysning.

Vad står de sekulära Humanisterna för?

Det pratas nu om att humaniströrelsen står på tre ben, eller linjer, och dessa är: livsåskådningslinjen, fritänkarlinjen och ceremonilinjen som har sin grund i rörelsens tre historiska idériktningar: livsåskådning, religionskritiken samt föreningar för icke-religiösa ceremonier. I Sverige bildades rörelsen 1979, namnet var då Human-Etiska Förbundet och det hette så fram till 1999, då man ändrade namnet till Humanisterna.
 Idag har det svenska Humanistförbundet cirka 3800 medlemmar och växer med flera medlemmar om dagen. De senaste åren har förbundet varit det snabbast växande humanistförbundet i världen, sett till befolkningstal.
 Enligt Christer Sturmark har förbundet tredubblat sitt medlemsantal på två år.
Anledningar till denna ökning antas vara ordförande Christer Sturmarks engagemang och ett stort genomslag i media för de frågor som ligger i tiden, samt ett ökat intresse för just dessa frågor.


Det svenska sekulära humanistförbundet vill verka för att människor ska kunna känna glädje och trygghet i livet utan att känna att de måste ha några religiösa föreställningar. Det är en organisation som verkar för människor som har en sekulär livsåskådning och de anför en humanistisk etik och en världsbild som bygger på kunskap som har sin grund i människans erfarenheter, önskemål, behov och värderingar.

Svenska Humanistförbundet arbetar tillsammans med humanister världen över för att se vår omvärld formad av humanismens tankar som de är inskrivna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Där står det inskrivet att de ska arbeta för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter likväl som för politiska rättigheter och avskaffandet av rasdiskriminering, diskriminering mot kvinnor, mot tortyr och annan kränkande behandling, samt för barnens rättigheter.


Hur arbetar de för att föra ut sitt budskap?


Humanistförbundet är partipolitiskt obundna men uppmanar aktiva medlemmar som tillhör ett parti att arbeta aktivt för att föra fram deras frågor. Jag har intervjuat en tjej som arbetar på Humanisternas kansli, i denna uppsats har jag valt att kalla henne för Moa. Hon säger att i Sverige finns de sekulära humanisterna inom hela det politiska spektra med undantag av Kristdemokratern, eftersom Kristdemokraterna har en värdekonservatism som inte är förenligt med den sekulära humanismens ideologi. Inte heller bland Sverigedemokraterna tror hon att det finns några medlemmar på grund av deras ideologi. Hon säger vidare att på grund av att förbundet är politiskt obundet så har de inte gjort någon undersökning av medlemmarnas åsikter och tänker heller inte göra det. De vill hellre fokusera på det som förenar dem än vad som splittrar dem.


För att kunna sprida sitt budskap på olika sätt, deltar medlemmarna i olika debatter, folkbildningsarbete, föredrag, kurser och genom publikationer. Genom detta understödjer de samhörighet runt en kultur och vetenskap som visar på människans livssituation och ger uppslag till att leva ett humanistiskt liv. De arbetar för demokratiskt sekulära samhällen och vill se en mer kritisk hållning till religiösa läror och totalitära ideologier. Humanistförbundet vill se att alla länder avskaffar inhumana traditioner.
 Exempel på inhumana traditioner kan vara omskärelse av både pojkar och flickor.


Ett effektivt sätt att få uppmärksamhet är att ge ut böcker och det har Humanist förbundets ordförande Christer Sturmark gjort. Jayne Svenungsson, lektor i systematisk teologi, fil. mag., teol. dr,
 har recenserat Sturmarks bok, Tro och vetande 2.0. Med den här boken följer Sturmark upp Ingemar Hedenius spår.
 Sturmark börjar boken med att visa på olika exempel på inskränkta religiösa frågor samt de följder som följer i dess spår. Sedan tar han upp problemet med att det inte finns några bevis för att det finns en gud och därmed avfärdar existensen av den samme. Svenungsson ifrågasätter hur pass insatt Sturmark egentligen är eftersom hon anser att hans bild av religionen är förenklad förlöjligande. Dessutom tycker hon inte att Sturmark har någon insikt i religionens historik eller i dess nutid. Svenungsson avslutar sin recension av Sturmarks bok med att fråga om det inte är så att det vore bättre att sträva efter öppenhet, tolerans och kritisk självrannsakan istället för att förneka andras livsåskådningar samtidigt som man vill fastslå att sin egen tro skulle vara den enda rätta och sanna?


Många fler är de som har kritiserat Sturmark för hans åsikter och hans bok, en annan som får ordet här är Stefan Edman, biolog, debattör och troende kristen. Edman säger att Sturmark gör anspråk för att tala för en stor massa på ett kaxigt sätt, han går på som en väckelsepredikant och vill få alla att inse nyttan med ateismen. Förbundet Humanisterna jämför han med den religiösa gruppen Livets Ord, både grupperna vill göra anspråk på att de har rätt, de är innehavare av sanningsmonopolet. Med den skillnaden att Sturmark för en intolerant markering mot alla troende. En annan sak Edman kritiserar Humanistförbundet för är användningen av just ordet Humanisterna. Han anser att de har kidnappat ordet och betydelsen av det samma, som är ett stort begrepp ända sedan antiken. Inom kristendomen är humanismen en stark grundregel som innefattar människans okränkbara värden. Edman säger att det är förfärligt att de får ta sig detta namn och använda begreppet som ett slagträ mot religionen. Han önskar det fanns en konsumentombudsman inom området för då skulle han stämma Humanisterna.


Vad arbetar humanistförbundet för?

Samtidigt som fundamentalismen, inskränkthet och intolerans med religiös eller politisk upprinnelse lever kvar, ökar intresset för de existentiella frågorna. Kyrkan har inte samma betydelse längre och det har skapat ett tomrum som på något sätt bör fyllas och här vill humanistförbundet finnas till för att förverkliga etiska värden. Att vara en god sekulär humanist innebär att du bland annat arbetar för att:


Varje individ ska ta ansvar för att skapa en mening med sitt eget liv.

Inse den goda kraften i vänskap, kärlek och erotik.

Hysa medkänsla och engagemang för andras behov och intressen.

Se samtalets innebörd för att lösa etiska konflikter.

Se till att varje människa tar ansvar inför kommande generationer.

Ha ett kritiskt tänkande och ett sinne öppet för omprövningar av åsikter och beslut.

Skapa jämställdhet mellan könen och lika villkor för sexuella minoriteter.

Humanistförbundet anser att det är dags att människan mognar och lämnar en tro på världen som är uppbyggd av myter och magi och istället utnyttja vetenskapen och erfarenheter för att förklara vad som sker i omvärlden. De anser inte att människor ska söka efter lösningar hos Gud eller mysticismen utan det är dags att inse att det är vi människor som tillsammans är ansvariga för mänsklighetens framtid.


Allteftersom världen blir allt mindre, i meningen att vi kommer varandra närmare med hjälp av kommunikation bidrar etniska, religiösa och politiska motsättningar till att förstöra länder på grund av krig. Fundamentalister blossar upp och vill bekämpa humanismen och sekularisering. Många människor lider idag oerhört av fattigdom och dess följder, dessa människor har ofta inga rättigheter eller möjligheter att förändra sina liv, kvinnorna är ofta helt rättslösa. Inom vetenskapen har stora framsteg gjorts som skulle kunna förbättra livet för många av dessa människor, HIV-katastrofen, tuberkulos och malaria är bara några exempel där det går att se att de vetenskapliga framgångarna inte används på det sätt de borde. Att resurserna inte används bättre beror tyvärr ofta på att det i många fall är så att länderna har en underutvecklad demokrati som gör att missförhållandena kan fortgå.


Idag finns de medel som behövs för att underlätta människors lycka och frihet – demokrati, utbildning, vetenskap, medicinsk forskning och teknologi. Med hjälp av detta kan det skapas bättre livsvillkor överallt på vår planet. De sekulära humanisterna vill med hjälp av den nya tekniken och en global humanism dra upp riktlinjer för framtiden, de vill ge oss en livskraftig världsomfattande humanism som är inställd på en säker och bättre värld och ett samhälle som är präglat av mångfald, tolerans, rättvisa och solidaritet. De arbetar även för att få optimism i fråga om människans framtid, för att vi ska kunna se de möjligheter som finns för att förverkliga ett rikare liv för de generationer som lever nu och för de generationer som kommer efter oss.


Etikforskaren Elisabeth Gerle kritiserar de sekulära humanisterna för hon anser att den sekularism som dessa humanister förespråkar kväver mångkulturen och ger mer motsättningar mellan tro och politik än vad som redan finns. Deras synsätt föder också en religiös ensidighet. Runt om i vår omvärld tycks folk bli allt mer religiösa medan man i Sverige verkar tro att religionen håller på att försvinna eller att den religion som blir kvar bör hänvisas till vars och ens privatliv.

Gerle skriver att i Sverige vill förbundet Humanisterna till och med förbjuda skolavslutningar i kyrkan och att tv och radio inte bör sända program med kristen inriktning eftersom de ser det som en rest från det gamla kristna enhetssamhället. Hon ser inte nyttan med att förbjuda traditioner med religiösa inslag, utan anser att det vore bättre att bekräfta nya traditioner och inte som förbundet Humanisterna har gjort, ge religionen en beskrivning som extrem och inhuman. Gerle fortsätter sin kritik mot förbundet Humanisterna med att skriva att det finns många som arbetar för att synliggöra och respektera många olika religiösa traditioner samtidigt som förbundet Humanisterna ägnar sig åt att nedvärdera alla religioner. Det finns även många fler än ateisterna som vill se sig som humanister och denna grupp av människor anser, liksom Stefan Edman ovan, att förbundet Humanisterna har kidnappat namnet.

Gerle skriver, att de nya humanisterna ligger nära ett krav på ett icke-religiöst tolkningsmonopol och att de driver på för att få fram motsättningar mellan tro och politik och mellan förnuft och tradition. Avslutningsvis skriver Gerle att trosfrihet och yttrandefrihet är två sidor av ett och samma mynt och de kristna humanisterna har länge kämpat emot religiöst förtryck och ensidighet. Att vårt land idag är ett mångkulturellt samhälle bör ses som positivt och ska inte betyda att ateism eller sekularism ska ersätta religionen. Ett enhetssamhälle ska inte ersättas med ett annat.


Moa bemöter kritiken med att säga att de som tror att förbundet Humanisterna vill förtrycka har helt fel. Hon anser att de antingen har missförstått vad humanisterna står för eller så är det så att de helt enkelt vill svartmåla förbundet i allmänhetens ögon. Moa säger att humanisterna inte alls vill utrota eller förbjuda religioner utan tvärtom är det så att religionsfrihet – eller snarare livsåskådningsfrihet – är ett av de centrala värdena inom den sekulära humanismen och de har inget emot att folk bygger kyrkor, har gudstjänster och så vidare. Vad de kämpar för är att alla människor ska ha samma rättigheter, vilket innebär att ingen religion ska ha företräde i samhället. Hon säger att de som kritiserar förbundet Humanisterna inte förstår att det är skillnad på religion och person, det förbundet gör är att kritisera ett trossystem, inte den eller de som bekänner sig till en särskild religion.
 Sturmark resonerar om att inga eller enbart ett fåtal reformer i demokratisk riktning har gjort med hjälp av kyrkan och därför skulle den ateistiska humanismen vara den mest hälsosamma grunden för att få öppna samhällen.


Några av de sekulära humanisternas olika värderingar

Den religiösa högern är starkt emot aborter, stamcellsforskning, homosexualitet med mera, de sekulära humanisterna har en annan syn på dessa frågor. Den sekulära humanismen, däremot, skyddar alla människors fri och rättigheter och Moa anser att den gyllene regeln i dess negativa form
 är en väldigt bra grundregel. Moa säger att alla ska kunna vara som man själv vill och göra vad man vill så länge det inte inskränker på andras fri- och rättigheter. Bland annat kan detta innebära att vuxna människor får ha förhållanden och sex hur, var, när och med vem de vill om det inte kränker någon annan och så länge det är frivilligt. Man ska heller inte ha rätt att tvinga en kvinna att gå igenom en ofrivillig eller oönskad graviditet när det finns möjligheter att få en säker abort. De sekulära humanisterna anser inte att ”människovärdet” är något som startar vid en befruktning utan det är något som gradvis växer fram i och med att ett foster utvecklar sitt centrala nervsystem och kan känna smärta och vara medveten om sin omgivning. Moa vill jämföra det med att människor som räknas som hjärndöda hålls vid liv med hjälp av maskiner till vi stänger av dem för att låta personen dö eftersom de inte längre har någon mental förmåga.

Stamcellsforskning kan man inte vara emot på någon moralisk grund eftersom en stamcell är som ett datorprogram som ännu inte har körts. Stamcellsforskningen kan rädda liv och lem för svårt sjuka människor och att då hindra forskningen med hänvisning till ett mycket tveksamt absolut människovärde, anser Moa vara djupt omoraliskt.
 Sturmark säger att många människor är tvingade till att förhålla sig till en religion som är baserad på andra människors uppfattning om gud, det gäller alla de kvinnor som dör efter illegala aborter, därför att aborter är förbjudna av religiösa skäl. Det gäller alla människor som har smittats med HIV därför att kyrkan förbjuder preventivmedel. Det gäller alla som dör av sjukdomar där stamcellsforskning kunde ha gjort skillnad, men den är förbjuden på grund av religiös vidskepelse. Det gäller även alla dem som riskerar dödsstraff på grund av att de konverterat till en annan religion än den som är tillåten i vissa länder. För att kunna möta alla dessa människor är ett sekulärt samhälle av nödvändighet, ingen människa ska behöva förtryckas, kränkas eller begränsas på grund av religioner.


diskussion

När jag startade detta arbete visste jag att många amerikaner var troende, men jag skulle aldrig ha gissat på att så många som 60 % av befolkningen var med i ett religiöst samfund. Efter att nu ha studerat USA:s religionshistoria förstår jag mer av befolkningens hållning till religionen. Religionen i USA har en lång och djup bakgrund i och med att de invandrare som kom till landet ofta flydde sina egna hemländer på grund av att de inte kunde utöva sin religion i fred. På så vis förstärktes antagligen tron på Gud som hade tagit dem till ett nytt land där de fick leva i frihet och utöva sin tro på det sätt de själva fann bäst.

I och med att dessa grupper arbetade fram egna kyrkor och ett eget socialt nätverk så har de kunnat överleva ända fram till idag. Deras gemenskap är så stark att det inte är så lätt att krossa dem. Att högern är så stark idag har också att göra med att de har lyckats fått in sina talföra personer på platser där de får göra sin röst hörd och där de kan påverka opinionen. Den främsta plats dessa organisationer lyckats påverka är just presidentposten. Just nu har de en mycket gudfruktig man på denna plats i form av George W Bush. Han är djupt troende efter att ha läst sin Bibel i ett lyckat försök att ta sig ur ett spritmissbruk. Uppbackningen bakom Bush är stor med representanter från den religiösa högern på flera viktiga poster och kanske är det som ett tack för alla pengar organisationerna har öst över Bush i hans försöka att nå presidentposten. Så länge den kristna högern lyckas påverka någon till att föra ut deras budskap och så länge de har pengar till att betala detta med så kommer de att fortsätta vara en stark maktfaktor i USA.

När det gäller deras åsikter och ståndpunkter anser de att människan ska leva efter vad Bibeln förespråkar och avstå från det de kallar för världsligt ont, såsom dans, musik, spel, sport och så vidare. För att inte tala om sex och aborter, eller homosexualitet. Detta är ämnen som absolut inte får förekomma i den religiösa högerns värld. De vill heller inte tillåta andra människor att ägna sig åt dessa saker. I skolans värld vill de införa bönestunder och se till att barnen får lära sig om utvecklingen som det berättas i Bibeln istället för att eleverna ska lära sig Darwins utvecklingslära, något den religiösa högern anser inte alls har inträffat. Här finns det milsvida skillnader till de sekulära humanisterna i Sverige, de arbetar för att skapa jämlikhet både mellan de olika könen och för att de homosexuella ska få ha samma livsvillkor som heterosexuella.

Istället för att tro på det som står i Bibeln och leva efter den vill de sekulära humanisterna i Sverige tro på att alla människor ska leva och ta ansvar för att skapa sig ett meningsfullt liv fullt av kraft av vänskap och kärlek. Gör man det kommer man automatiskt att känna engagemang och intressera sig för sin nästa. Något som de sekulära humanisterna anser viktigt är att skapa jämställdhet mellan man och kvinna och att de sexuella minoriteterna får samma villkor i livet som man och kvinna har i äktenskapet. Detta är frågor som den religiösa högern inte vill ta i överhuvudtaget.

De sekulära humanisterna arbetar för en värld full av demokrati och etisk livsåskådning. I den världen har varje enskild människa både rätt till och eget ansvar för sitt eget liv. Deras humanism är inte alls religiös utan de lever ett liv där man inte accepterar andra förklaringar än själva verkligheten. Om vi ser oss om i vårt samhälle här idag kan vi få för oss att humanismen är en ny rörelse som kommit i ropet under senare år men riktigt så är inte fallet. I själva verket startade humanismen som en filosofi redan för flera tusen år sedan borta i Asien och den form av sekulär humanism som vi ser spåren av idag ska i själva verket härstamma från den gren som växte fram nere i Europa under renässansen och upplysningstiden. Att denna grupp har kommit i ropet här i Sverige under senare år kan kanske förklaras med att folk har fått upp ett intresse för att diskutera deras typ av frågor och på att de har en ordförande som gärna ger sig ut i debatter och debatterar villigt och gärna. Att sedan självaste Björn Ulvaeus är med i förbundet och för fram deras åsikter kanske också väcker ett visst intresse bland folk.

Inte finns det många likartade tankar hos de båda grupper som har tagits upp i denna uppsats. Den religiösa högern är en starkt gudstroende, konservativ grupp som har mycket pengar och makt i USA medan den sekulära humanismen i Sverige är ett förbund som avsäger sig tron på en Gud och enbart förlitar sig på vad människan åstadkommer.

En sak de dock har gemensam, som jag kunde hitta är hur de använder sig av media för att få ut sitt budskap. Precis som den kristna högern i USA använder sig de sekulära humanisterna av modern teknik som tv, radio och övrig media för att nå ut med sina åsikter. Den stora skillnaden i denna användning är att de sekulära humanisterna välkomnar ny teknik och nya vetenskapliga rön medan den religiösa högern ser det som ett hot, men som dock, passar deras syften för att få ut sitt budskap. Att dessa grupper skulle kunna enas och dela en vardag ser jag som en utopi. Så länge dessa grupperingars livsåskådningar kommer an på deras syn på själva skapelseberättelsen och Gud blir det omöjligt för dem att enas på något större plan. En enskild fråga som skulle kunna ena dem är deras syn på pluralismen men det finns inte utrymme här och nu för att göra den jämförelsen. Jag lämnar över den till någon som känner sig manad att forska i det.

Så länge religionen kan hållas på en nivå där man kan acceptera andras olika tro, tankar och handlingar kan jag tycka att det är bra. Det kan vara skönt att få känna att man har någon bakom sig vid vissa tillfällen, att det finns något högre att vända sig till med sin förtvivlan eller lycka. Det kan alla vi människor behöva någon gång ibland.


Något som är ett bekymmer för mig, är när religionen hindrar människor, när religionen ska styra det dagliga livet och inkräkta på människor som inte delar en tro. Som den religiösa högern och de fundamentalistiska grupperna i USA vill (och även islamister i andra länder). De vill styra och ställa hela samhället med hjälp av sin tro och få människor att inse att det enda rätta är att tro på deras Gud. För att kunna göra det har de arbetat till sig ett kapital som klarar av att betala dyra presidentvalskampanjer för de kandidater inom det republikanska partiet som bäst kan framföra deras åsikter. Det är inte bara inom USA dessa grupperingar lägger sig i det politiska livet, de är även med och dirigerar politiken på andra ställen i världen. Nu är det inte bara de religiösa grupperna i USA som borde ändra taktik, likadant borde alla konservativa eller fundamentalistiska grupperingar göra, inom alla trosinriktningar.

När det gäller de sekulära humanisterna har jag delade åsikter. På ett sätt tycker jag att det är bra att de finns för de fyller en funktion för människor som vill gruppera sig och som vill debattera. Debatten om religioner är viktig, den får inte sopas under mattan utan måste debatteras högt och ljudligt för att vi ska kunna ha ett öppet och demokratiskt samhälle. Å andra sidan kan jag tycka att den kritik förbundet Humanisterna får kommer oftast från kyrkligt håll. De flesta som har invändningar i debatter mot förbundet Humanisterna har någon sorts kristen, kyrklig bakgrund och då anser jag att kritiken blir lite snedvriden. Den är inte objektiv och ibland känns det som att meningsmotståndarna tar uttalanden ur luften istället för att se till helheten i en artikel eller någon annan debatt.

Kanske kan det vara så att en del av all kritik de har fått bottnar i att deras ordförande Christer Sturmark är tuff och kaxig när han uttalar sig, en roll han verkar trivas i. Av de artiklar jag har läst i samband med detta arbete så är det just Sturmark som drar på sig det negativa. Ingen annan ur förbundet verkar reta upp folk som Sturmark gör. Frågan är om det inte är så att han trivs i just den rollen. Jag tror det.

slutsats

Den slutsats man kan dra efter att ha gjort detta arbete är att det inte finns några större likheter mellan de sekulära humanisterna och den religiösa högern. Att de båda grupperna tycker det är bra att använda sig av media för att komma ut med sina åsikter är en fråga om vilket sätt som är bäst lämpat för att nå ut till folket, det har inget med gemensamma åsikter i filosofin att göra. De båda grupperna står nog allt för långt ifrån varandra för att det ska gå att hitta några gemensamma åsikter. Nu har inte jag gått igenom hela deras livsåskådningar utan det finns mycket mer att forska om för den som är intresserad.

Både den religiösa högern och fundamentalisterna samt de sekulära humanisterna stöter på mycket kritik och en tanke till dessa grupper borde vara att se sig omkring och vara mer toleranta gentemot omvärlden och försöka ha överseende med andra människors tro eller livsåskådningar. Om alla som tror på någon eller något kunde vara mer vidsynta och acceptera andra livsåskådningar, religioner och människor så tror jag att vi skulle kunna ha en mycket bättre värld med mycket mindre konflikter och oroshärdar runt omkring oss.


Avslutningsvis skulle jag vilja avsluta med några ord som på ett mycket enkelt sätt beskriver det amerikanska folket.

“NO ONE CAN UNDERSTAND AMERICAN SELF-CONSCIOUSNESS WITHOUT TAKING INTO ACCOUNT THE RELIGIOUS HERITAGE OF THE AMERICAN


PEOPLE”


Winthrop S Hudson

Några andra ord som de sekulära humanisterna anser speglar deras livsåskådning avslutar inledningen i Sturmarks bok och de lyder som följer:

”Humanismen läker, förenar och visar en väg framåt, precis som musiken!”

Björn Ulvaeus – humanist!
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Bilaga 1 – intervju med moa


Therese Kjellberg

Religionsvetenskap C


Högskolan i Gävle


C-uppsats –VT - 2007

Mobil xxx-xxx xx xx

Hej Xxxx!


Nu återkommer jag till dig efter vårt tidigare mailande.


Här kommer några frågor till dig som jag har satt samman. Som jag skrev tidigare har jag tänkt använda dina svar till min C-uppsats i Religionsvetenskap. Uppsatsen behandlar religiös höger i USA kontra Humanisterna.

Hör gärna av dig om det är något du funderar över eller om jag är oklar på någon punkt.


Jag ber om tålamod ifall jag skulle vilja återkomma med någon fråga.


Med vänliga hälsningar Therese Kjellberg

· Hur var din relation till religion när du växte upp?

· Jag tänkte inte så mycket på saken. Hela min familj är ateistisk och frågan om gud dök över huvud taget aldrig upp. Mina föräldrar lärde mig inte att gud inte fanns, gud var helt enkelt irrelevant. Jag fick således en sekulär uppfostran. Jag tror inte riktigt det gick upp för mig att folk faktiskt trodde på det som stod i bibeln osv., själv såg jag det som sagor. När jag började högstadiet började jag i en skola med många invandrare, varav en hel del muslimer och kristna. Det blev aldrig bråk om saken men det var svårt att acceptera att jag hade klasskamrater som på fullt allvar trodde att varje ord i koranen var sant. Själv läste jag en bok om evolutionsbiologi i 13-års-åldern och blev helt betagen. Det var när jag förstod att det finns människor som vill motverka själva fundamentet för biologin som vetenskap som jag tog ett aktivt ställningstagande som ateist.

· Vad var det som fick dig att gå med i Humanisterna?

· Jag hade tidigare varit aktiv i en internationell sekularistisk rörelse som heter Brights (http://www.the-brights.net). Tack vare dem åkte jag förra sommaren till en konferens på Island arrangerad av Atheist Alliance International. Där träffade jag bland annat Richard Dawkins, men även Levi Fragell, som varit instrumental i den Norska humaniströrelsens (Human-Etisk Forbund, http://www.human.no) otroliga framgång. Han tyckte att jag som var så ung och engagerad borde gå med i den svenska motsvarigheten. Jag hade väldigt roligt på konferensen och hade bestämt mig för att jag ville engagera mig mer så när jag kom hem anmälde jag mitt medlemskap i Humanisterna.

· Hur länge funderade du på ditt ställningstagande?


· Inte särskilt länge, men å andra sidan var jag ju redan aktiv inom den sekularistiska rörelsen. Jag delade redan den Humanistiska livsåskådningen, jag hade bara inte brytt mig om att gå med. Innan jag gick med i Humanisterna hade jag intrycket att Humaniströrelsen var en ganska mjuk, tillbakadragen organisation. Jag insåg dock snabbt att Christer Sturmark, vår ordförande, hade andra planer, och det var ju en positiv överraskning.

· Har du stött på hinder eller något motstånd efter att du gick med i föreningen?


· Nej, men jag har insett att det finns många fördomar mot ateister som engagerar sig i något. Att man som religiös är djupt engagerad i sin kyrka är något som folk tycker är i allra högsta grad naturligt. Men om en ateistisk Humanist verkligen brinner för sin livsåskådning och de frågor och ställningstaganden som humanismen står för tycker folk ofta att man är extrem, sekteristisk, sur, gnällig eller något annat otrevligt. Det saknas kort sagt förståelse för att en icke-religiös livsåskådning kan vara lika viktig för någon som en religiös sådan. För övrigt är Humanisterna ett förbund sammansatt av ett antal lokalföreningar. Vi föredrar alltså ”förbundet Humanisterna” snarare än ”föreningen Humanisterna”.

· Hur stor är den svenska föreningen respektive internationella?


· Förbundet Humanisterna har just nu (början på maj 2007) ca 3 800 medlemmar. Vi växer med flera medlemmar om dagen och har de senaste åren varit den snabbast växande humaniströrelsen i världen, relativt till befolkningstal. Detta mycket tack vare Christer Sturmarks engagemang och stora genomslag i media, men de frågor vi behandlar ligger i tiden och det finns absolut ett ökat intresse. Internationellt vet jag inte hur många Humanister som finns, men du kan vända dig till International Humanist and Ethical Union (http://www.iheu.org) som förmodligen kan ge dig en uppskattning. IHEU är en paraplyorganisation för humanistiska rörelsen världen över. Mer än 100 organisationer från 42 länder är medlemmar. Intressant nog är norska HEF den största landsorganisationen i världen (relativt befolkning) med närmare 70 000 medlemmar. Norge ses ju vanligen som väldigt sekulärt precis som resten av norden, men faktum är att de fortfarande dras med en relativt konservativ statskyrka.


· Hur ser du och Humanisterna på president George W Bush och hans politik?


· Jag kan inte tala för alla Humanister men jag skulle misstänka att de flesta liksom jag själv är mycket kritiska. Som du konstaterar i din nästa fråga är han värdekonservativ och står för ett antal moraliska ståndpunkter som inte är förenliga med den Humanistiska livsåskådningen. Att han dessutom tycks fullständigt övertygad om att han är utvald av Gud gör ju inte saken bättre.

· Den religiösa högern i USA är emot aborter, stamcellsforskning, homosexualitet med mera, er inställning är den motsatta, kan du utveckla era tankegångar kring dessa frågor?


· Humanismen värnar den enskilda människans fri- och rättigheter. Den gyllene regeln i dess negativa form (gör inte mot andra såsom du inte vill att de ska göra mot dig) är en bra grundregel. Man ska kunna vara hur man vill och göra vad man vill så länge man inte inskränker andra individers fri- och rättigheter.


· Detta innebär bland annat att vuxna människor ska få ha förhållanden och sex hur, när, var och med vem de vill så länge det sker frivilligt och inte otillbörligen stör någon annan.


· Det innebär även att man inte ska ha rätt att tvinga en kvinna att genomgå en ofrivillig eller oönskad graviditet när det finns möjlighet till säker abort. Humanister anser inte att ”människovärde” är något som automatiskt börjar vid befruktning utan är något som gradvis växer i.o.m. att ett foster utvecklar ett centralt nervsystem med möjlighet att känna smärta och varsebli sin omgivning. Man kan jämföra med människor som räknas som hjärndöda men fortfarande är vid liv med hjälp av maskiner, där vi ju ofta ”drar ut sladden” och låter dem dö eftersom de inte har någon mental förmåga kvar.


· På samma sätt kan man inte på någon moralisk grund vara emot stamcellsforskning; en stamcell är som ett datorprogram som ännu inte körts. Stamcellsforskning har potentialen att rädda liv och lem för svårt sjuka människor och att hindra den med hänvisning till ett mycket tveksamt absolut människovärde är djupt omoraliskt.

· USA:s krig mot terrorismen, vad anser ni om det?


· Vi har ingen enhetlig ståndpunkt i den frågan.

· Olika personer från bland annat Pingstkyrkan har gått till angrepp på er organisation och debatterat och skrivit artiklar om att ni skulle vara rent farliga för folk och att ni är intoleranta och hyser en förtryckarmentalitet. Har de rätt? Hur vill du bemöta detta?


· De har förstås helt fel.


· För det första har de antingen missförstått vad vi står för eller så missrepresenterar de oss med flit för att svartmåla oss i allmänhetens ögon. Man påstår bl.a. ofta att vi vill utrota religioner eller förbjuda deras utövning, vilket är fel. Religionsfrihet – eller kanske snarare livsåskådningsfrihet – är ett centralt värde inom humanismen. Alla människor måste få tro, tycka och tänka precis som de vill. Vi i Humanisterna har inget otalt med att människor bygger kyrkor och samlas för gudstjänst, att de läser bibeln eller koranen, att de ber för sin och andras välmåga och framgång, o.s.v. Det vi kämpar för är att alla människor ska ha samma rättigheter. Detta innebär att ingen religion kan få företräde i det offentliga rummet. Sverige har länge haft en statskyrka och Svenska kyrkan verkar ha svårt att släppa den rollen. Man tar för givet att man ska ha en gräddfil gentemot andra religioner; bland annat arrangeras fortfarande riksdagsgudstjänst i början av året, skolor har avslutningar och julfirande i kyrkan (”det är ju en så fin gammal tradition”), folk låter rutinmässigt döpa sina barn trots att de inte själva är religiösa, och Svenska kyrkans medlemsavgifter samlas in av Skatteverket via skattsedeln. Detta med mera vänder sig Humanisterna emot och det ses inte med blida ögon av de inom kristenheten som vant sig vid ett samhälle där de inte behövt kämpa för sin egen tillvaro, eftersom barn tvångsansluts till deras samfund.


· För det andra är de fortfarande under villfarelsen att religion är en helig ko som inte får kritiseras. Av någon anledning är religiösa åsikter långt mer känsliga än exempelvis politiska sådana och man tar anstöt när vi öppet kritiserar. Man förstår dessutom inte att det är skillnad på religion och person – att kritisera ett trossystem är inte detsamma som att kritisera varje person som bekänner sig till den tron. Många Humanister har religiösa vänner och föredrar att se till det vi har gemensamt snarare än det som skiljer sig. Men vi förbehåller oss rätten att kritisera religioner som sådana.

· Kan du ge förslag på inhumana traditioner?


· Omskärelse, både av flickor och av pojkar, är väl det främsta exemplet på en direkt inhuman tradition. I Sverige är det idag lagligt att skära bort förhuden på en bebis som inte har någon möjlighet att värja sig mot ingreppet – men det är bara lagligt så länge föräldrarna har religiösa skäl. Det skulle aldrig vara 

tillåtet att skära bort exempelvis örsnibbarna på samma bebis, trots att de inte har någon funktion medan förhuden har en viktig sexuell funktion.


· Jag är även emot att man ansluter sina barn till det samfund man är med i. Det kan väl inte kallas inhumant, direkt, men garanterat oetiskt. Man ska inte ansluta bebisar till en politisk förening för att få upp medlemstalen och man ska inte göra det med livsåskådningssamfund heller. Humanisterna har en åldersgräns på 12 år eftersom vi vill att alla våra medlemmar själva tagit ställning om att de vill vara med.

· Humanistiska traditioner, vad är det?


· Humanister har inte egentligen några egna traditioner. Vi bejakar människors behov av att uppmärksamma olika skeden i livet såsom t.ex. födelse, vuxenblivande, partnerbildande och död. Vi erbjuder hjälp till dem som vill skapa egna ceremonier och traditioner för dessa tillfällen. Det finns alltså inget specifikt Humanistiskt vad gäller just traditioner. Däremot kan man väl påstå att Humanisterna som organisation har en del traditioner, som t.ex. firandet av Humanismens dag, den 10 november. Sedan har ju naturligtvis alla enskilda humanister sina egna traditioner och högtidsdagar. Själv stod jag och sjöng vid majbrasan häromdagen och firar gärna jul med min familj – sekulärt, förstås.

· Finns det något som tyder på att era medlemmar tillhör något särskilt politiskt parti?


· Nej, det tycker jag inte. Humanisterna finns över hela det politiska spektrat, möjligtvis då undantaget Kristdemokraterna vars värdekonservatism inte är förenligt med humanistisk ideologi, och Sverigedemokraterna, av uppenbara skäl. Eftersom vi är partipolitiskt obundna har vi inte gjort någon undersökning av våra medlemmars politiska åsikter och ämnar inte heller göra det. Vi fokuserar hellre på vad som förenar oss än vad som splittrar oss.
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