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None are more hopelessly enslaved than those who falsely be-
lieve they are free.

Johann Wolfgang von Goethe
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Inledning och bakgrund

Våren 2009 blev jag involverad i en diskussion på Internet där samtliga, för mig okända, 

deltagare förespråkade ett samhälle fritt från religiös påverkan. Man hävdade mänsklig frihet 

och rättvisa som något tillbakahållet av främst monoteistiska trossystem. Efter några turer 

fram och tillbaka blev jag medveten om att de flesta deltagarna fritt citerade ateister och 

religionskritiker som Richard Dawkins (Illusionen om Gud, Den själviska genen) och forskare 

med teorier om religionens biologiska funktion som Pascal Boyer (Religion Explained). 

Den livsåskådning som verkade företrädas gjorde mig nyfiken på hur man tänkte sig 

religionens försvinnande och vad man tänkte sig som ersättare, om något sådant ansågs vara 

behövligt. Istället för att fortsätta debatten, som blev allt mer hätsk, fick jag idén om att 

studera denna ”trend” (som jag såg det) mer djupgående och ur ett annat perspektiv. Parallellt 

med mina individuella funderingar startade också en mer omfattande debatt ute i samhället

med förbundet Humanisterna i fokus, företrädda av sin ordförande Christer Sturmark.

Passande nog sammanföll dessa skeenden med tiden för min uppsats. 

Humanisterna i Sverige

Förbundet Humanisterna skriver ett manifest som publiceras i Dagens Nyheter på 

midsommarafton 2009, som de kallar Det Sekulära Manifestet.1 Tolv ”kända intellektuella” 

skriver under på att de arbetar för ett sekulärt samhälle som ska ”återupprätta människan som 

myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och bygga en etik med 

utgångspunkt i förnuft, medkänsla och demokratiska principer”2. Samma sommar går man ut 

med en annonskampanj, ”Gud finns nog inte” där affischer med religiösa symboler i svenska 

flaggans färger ska ”skapa eftertanke och bidra till en öppen debatt om religionens roll i 

dagens Sverige.”3 En till synes provocerande framtoning som lyckas i sitt uppsåt då det 

resulterar i en omfattande debatt i dagspress och på Internet. Humanisterna förespråkar 

sekulär humanism som en livsfilosofi eller livsåskådning och tar avstånd ifrån de religiösa 

                                               
1 http://www.humanisterna.se/
2 http://www.humanisterna.se/
3 http://www.gudfinnsnoginte.se/
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värderingar och dogmer man menar har alltför stort inflytande i dagens samhälle. De hävdar 

sina rötter i den grekiska naturfilosofin och i upplysningstraditionen,4 och tänker sig ett 

sekulärt samhälle präglat av ett kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn.5

De beskriver sig själva enligt följande:

Den internationella Humaniströrelsen kan beskrivas som ett Amnesty med sekulära 
förtecken, där människans frihet från religiös indoktrinering och religiöst förtryck står i 
centrum. Också den svenska grenen, förbundet Humanisterna, växer kraftigt sedan några 
år tillbaka. Allt fler människor inser att det sekulära samhället ständigt behöver försvaras 
och upplysningstanken spridas. Etiska och existentiella frågor är alltför viktiga för att 
bara lämnas åt religiösa representanter eller maktinstanser, som så länge har ägt 
tolkningsföreträde.6

Den sekulära staten erbjuder religionsfrihet och yttrandefrihet. Grundtanken är allas lika 

rättigheter och skyldigheter oavsett personlig tro eller icke-tro. Den sekulära humanismen tar 

främst ställning mot negativa konsekvenser av religion, vilket gör att den lätt uppfattas som en 

religionsnegation istället för en livsåskådning med egna syften och mål, eller som en 

humanism med en ateistisk agenda. 

Trender

I ett globalt perspektiv tycks samhället präglas av två idémässiga strömningar i den 

intellektuella världen. På den ena planhalvan finns de naturalistiska visionerna där 

forskningen bl.a. är engagerad i biogenetiska frågor och kognitiv hjärnforskning, och på den 

andra en växande religiös ortodoxi, med sina egna definitioner på mänskligt medvetande.7

Detta är också något som Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, tar upp i sin bok Tro 

och Vetande 2.0. Sturmark använder dock inte begreppen naturalism som motpol till religiös 

ortodoxi, som jag har valt att göra ovan, utan väljer en formulering som visar en konflikt 

mellan Humanistisk och religiös livsåskådning:

Vi befinner oss i början av ett nytt århundrade, som präglas av ett gigantiskt intellektuellt 
drama: en idékonflikt mellan den sekulära, humanistiska livsåskådningen och den 
religiösa, konservativa och dogmatiska synen på världen. Det är en idékonflikt som i allt 
högre grad präglar världspolitiken, men också vanliga människors villkor i stora delar av 
världen.8

                                               
4 Humanisternas idéprogram s.3
5 http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=177
6 Det Sekulära Manifestet
7 Habermas 2008: s.1-2
8 Sturmark 2007: s.37
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Inom de två globala intellektuella trenderna, vetenskapen och ortodoxin, där auktoriteter inom 

respektive områden försöker föra fram sin syn på mänskligt medvetande och hur vi bör 

använda vårt förnuft, skapas en tydlig uppdelning. Auktoriteterna blir här till förespråkare för 

det strikt ortodoxa eller det strikt sekulära: För de människor som vill framhålla sin religion 

eller ideologi framför andra, och för de som vill se en minskning eller ett försvinnande av sina 

opponenters ”felaktiga” livsåskådning. Debatterna resulterar alltså, vilket Sturmark också 

skriver, i politiska ställningstaganden som påverkar både civilsamhället och de internationella 

kontakterna.9

Även om medborgare i det sekulära samhället påverkas av och ibland känner sig manade att ta 

ställning för eller emot i kontroversen, betyder inte detta att alla är förespråkare för det ena 

eller det andra. Det pluralistiska samhället erbjuder också möjligheten att finna nya lösningar, 

som uppkommer i gemensamma diskussioner och debatter mellan grupperingar. 

Humanisternas kampanj är exempel på ställningstaganden som främst företräder en icke-

religiös offentlighet. Därför tycks de också företräda en linje som kanske inte alltid är öppen 

för att diskutera positiva sidor av religion. Trots detta har de enligt min mening bidragit till att 

föra fram flera viktiga frågor i ljuset, som t.ex. vilket sorts samhälle vi vill ha och vart dagens 

mångkulturella utbud för oss någonstans. 

                                               
9 Habermas 2008: s.2



4

Syfte och frågeställningar

Humanisterna företräder en sekulär humanism, som de tycks anse vara den mest humana och 

ödmjukaste inställningen till det samhälle vi har omkring oss. Denna vision delar de förstås 

inte med religiösa samfund och individer som har en annan bakgrund till sin syn på världen. 

Den fortgående debatten handlar oftast om kritik mellan de olika livsåskådningarna och deras 

syn på vetenskap, sanning och tro. Men det är inte enbart en fråga om humanismen vs 

religionen, eftersom kritik riktad mot Humanisterna också kommer från människor med en 

ateistisk livsåskådning. Detta ger en indikation på att Humanisternas syn på vad som 

kännetecknar ett sekulärt samhälle inte nödvändigtvis är en syn som alla sekulariserade

människor vill eller kan dela. Trots en frekvent användning av begrepp som mänskliga 

rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och aversionen mot deras förtryckande motsatser, finns 

det alltså någonting i detta som inte tilltalar alla. Jag vill därför belysa några olika 

ståndpunkter som Humanisterna framför när de förespråkar en sekulär humanism, för att ta 

reda på vilket utgångsläge de har i sin idé om en offentlighet fri från religiös påverkan. Jag 

ställer mig frågande till om Humanisternas sekulära ideal är applicerbara på det 

mångkulturella samhället. Hur väl anpassad är idealen till den mångfald av livsåskådningar vi 

ser runt omkring oss? 
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Metod och Material

Utgångspunkt

Jag vill med denna uppsats problematisera Humanisternas framtoning som förespråkare för ett 

sekulärt samhälle. Det som intresserar mig är att en stor del av material med anknytning till

Humanisterna uttalar problem som anses uppkomma i och med människans och samhällets 

värnande om religion och religiösa livsåskådningar. För att kunna reda ut begreppen måste jag 

försöka ta reda på hur de själva definierar en sekulär livsåskådning, men även se till teorier 

om betydelsen av ett sekulärt samhälle utanför de beskrivningar som Humanisterna 

propagerar och verkar för. 

   Min utgångspunkt är mitt antagande om att den humanistiska livsåskådningen är sprungen

ur en typisk västerländsk miljö. Vidare antar jag att Humanisterna befinner sig i en diskurs 

som är formad av typiskt västerländska ideal. Antaganden som jag noterar inte verkar delas 

av Humanisterna själva. Snarare tycks man se sitt sekulära och ateistiska ideal som universellt 

och möjligt att sprida ut över världen, som en allomfattande sanning. Dock bör tilläggas att 

det, enligt min uppfattning, i dagsläget är ordförande Christer Sturmark som är förbundets 

ansikte utåt och därför den som främst får företräda Humanisternas position i uppsatsen.

Redan vid en tidig introduktion i en sekulär begreppsvärld blir det tydligt att termen i sig

används i olika syften och med olika uppfattningar om dess betydelse och ursprung. För att 

inte villa bort mig i betydelser tänker jag enbart använda mig av Humanisternas definitioner 

och Jürgen Habermas teorier. Det teoretiska avsnittet är uppdelat enligt följande: Först reder 

jag ut begreppet i ett historiskt perspektiv. Sedan beskriver jag de två sekulära 

förhållningssätten som Habermas menar finns representerade i väst. Efter det ifrågasätts en 

sekulär verklighet, och slutligen låter jag Habermas peka mot en djupare förståelse mellan 

olika livsuppfattningar.

Den sekularism som Humanisterna eftersträvar innebär i stora drag en aktualisering av 

mänskliga rättigheter, en religiöst oberoende etik och moral, samt betoning på problematik 

gällande tolerans i ett mångkulturellt samhälle. I den sekulära humanismen ingår också ett 

starkt motstånd mot fundamentalistiska grupper, men även mot den nyandlighet som man 
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anser bestå av vidskepelse och kommers. Man strävar efter rationalism och ett vetenskapligt 

närmande till existentiella frågor. 

Det är dessa ovanstående begrepp: rättighetsideal, etik, moral och tolerans som jag kommer 

att redogöra för, problematisera och placera in i en religiös och sekulär mångfald under 

rubriken ”Humanisternas sekulära ideal”. I det efterföljande kapitlet, ”Synen på religion”, har 

jag tittat närmare på kritik mot religionsfrihet, hur fundamentalism kan påverka

västerlänningens och därmed också Humanisternas syn på religion i stort, samt på relationen

mellan tro och förnuft. Förnuft i betydelsen av vetenskap och rationalitet.

Texten kommer att fortlöpande behandla utvalda delar av Humanistiskt material som jag 

ifrågasätter med hjälp av inlägg från Habermas samt egna tolkningar.  

Varför Habermas? 

Habermas har varit delaktig i den intellektuella debatten kring sekularism i ett omfattande 

perspektiv, dels i essäer med namn som ”To Seek to Salvage an Unconditional Meaning 

Without God is a Futile Undertaking”10, ”Notes on a post-secular society”11, och litteratur där 

han mycket tydligt illustrerar sina tankar kring det sekulära och postsekulära som t.ex. i 

Between Naturalism and Religion.12 Han är även delaktig i den offentliga debatten, och hans 

engagemang har bl.a. resulterat i ett filosofiskt möte med teologen Joseph Ratzinger, idag 

påven Benedict XVI, delvis återgivet i bokform: The Dialectics of Secularization, On Reason 

and Religion.13

Habermas menar att hans intresse för förnuftsbaserad kommunikation i den offentliga sfären 

återkommer som en triad i hans arbeten: Det offentliga rummet, diskurser och förnuft.14 Det är 

också inom dessa områden som jag undersöker Humanisternas sekulära ideal: Vad de väljer 

att framföra i samhällsdebatten, hur de positionerar sig och hur de förhåller sig till tro och 

vetande.

                                               
10 Habermas 2002
11 http://www.signandsight.com/features/1714.html
12 Habermas 2008
13 Habermas, Ratzinger 2006
14 Habermas 2008: s.12
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Material

Det material jag använt mig av är i första hand det ”Sekulära Manifestet” och Humanisternas 

idéprogram, båda tillgängliga på www.humanisterna.se. Jag har också tagit del av ett 

internationellt Humanistiskt dokument, den s.k. Brysseldeklarationen, som även den finns 

återgiven på hemsidan. För att få något djupare insikt i den Humanistiska tankevärlden har jag 

läst boken Tro och vetande 2.0, skriven av Humanisternas ordförande, Christer Sturmark. 

Med siktet inställt på att fördjupa mig i ytterligare ett perspektiv på det sekulära samhället, har 

jag läst Michel Onfreys bok, Handbok för Ateister, vilken antagligen är mer provocerande för 

monoteistiskt troende än Humanisternas annonskampanj. Denna bok visade sig dock vara 

behjälplig i samband med tydliggörandet av Humanisternas syn på etik och moral. Under 

arbetets gång har jag fördjupat mig i den Humanistiska debatten med hjälp av Internet: 

debattforumet Newsmill, SVT Existens, DN samt diverse bloggar och hemsidor vilka jag 

refererar till enbart i de fall något uttalande citeras.

Läsningen av Jürgen Habermas har varit omfattande, och jag har valt att förhålla mig 

restriktiv, d.v.s. jag valde ut ett antal böcker och essäer som främst berör ämnet religion och 

sekularism. Sedan har jag också tagit del av ett forum, ”Habermas forum”15, där det är möjligt 

att läsa mycket som inte har givits ut i tryckt form, t.ex. essäer, direkt skrivna för Internet, 

eller framträdanden vid diverse ceremonier och konferenser. För mer information se källor 

och referenser.

                                               
15 http://www.habermasforum.dk/
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Teori, Jürgen Habermas

Sekularismens ursprung

Sekularismen uppstod enligt Habermas som ett svar på de konfessionella krigen under tidig 

modern tid. Kyrka och stat separerades från varandra, och separationen tog sig olika uttryck i 

olika stater. I ett tidigt stadium var sekulariseringen enbart ett juridiskt uttryck för den 

sekulära statens tillslag mot kyrkliga egendomar. Idag har termen fått ännu en betydelse, 

nämligen den väg som den kulturella och samhälleliga moderniteten har tagit. När 

regeringarna blev sekulära överläts religionen till individen att förvalta efter eget huvud. Först 

kom rätten att praktisera sin tro hemma, sedan att uttrycka sin religiositet mer öppet, och 

slutligen fick människor rätten att utöva sin tro offentligt.16

   Den tidiga formen av sekularisering, den juridiska, resulterade enligt Habermas i att det 

religiösa sättet att leva och tänka fick stå tillbaka för dess förnuftsbaserade, rationella, och 

därför överlägsna sekulära motsvarighet. Denna sekularisering var förvisso framstegsvänlig, 

men ledde också fram till en modernitetens sekularism, som vi idag kan se har en 

korrumperande effekt på den rotlösa modernismen:

A secularization that does not annihilate is brought about as a kind of translation.  That is 
what the West, as the great secularizing force in the world today, can learn from its own 
history.  Otherwise the West will either appear simply as another crusader on the behalf 
of a competing religious faith, like the Arab world, or as the travelling salesman of an in-
strumental reason that subjects all meaning to itself. 17

En följd av detta kan bli en sekularism som har många likheter med en ideologi, vilken tar 

över det tomrum som den traditionella religionen lämnar efter sig. En sådan sekularisering är 

inte enligt Habermas något demokratiskt alternativ i ett liberalt samhälle. Skapandet av en 

sekulär värld kräver ett avståndstagande från alla diskurser som producerar påbud i den ena 

eller andra riktningen. Att mötas i det demokratiska samhället, den liberala staten, betyder inte 

att de som förespråkar sekularism ur ett ateistiskt eller agnostiskt perspektiv har 

tolkningsföreträde eller att de äger rätten att själva producera lagar och bestämma den 

politiska dagordningen.

                                               
16 http://www.signandsight.com/features/1714.html
17 http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0111/msg00100.html
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Två perspektiv

Habermas använder två olika begrepp för att tydliggöra en sekulär inställning. Det är enligt 

honom tänkbart att man kan vara antingen sekulär eller sekularistisk i sin syn på religion. Den 

förra är icke-troende med agnostisk inställning till religiösa giltighetskrav, medan den senare 

är polemisk mot de religiösa doktriner som ”angriper” det offentliga rummet trots brist på 

vetenskapliga sanningar.18 För mig uppkommer här frågan om Habermas likställer den 

sekulära medborgaren med en icke-troende, och i sådana fall utelämnar de människor som

möjligen lever i en sekulär verklighet men trots detta har en personlig, icke praktiserande tro. 

Frågan om huruvida en människa kan se sig själv som både religiös och sekulär låter jag dock 

hänga kvar i luften, eftersom jag avser att följa den något strikta uppdelning som Habermas 

företräder:

   Den agnostiska inställningen kan ses som en motsvarighet till reflexiv religiös medvetenhet, 

och är en ickereduktionistisk form av postmetafysiskt tänkande. Man avstår från att döma 

religiösa sanningar, men insisterar på en tydlig uppdelning mellan tro och förnuft. Samtidigt 

förkastas de vetenskapligt begränsade föreställningarna om förnuft och dess utelämnande av 

religiösa doktriner.19 Här ingår antagligen de människor som inte är särskilt starkt påverkade 

av vare sig religion eller naturvetenskapliga teorier. De kan t.ex. ha ett öppet förhållningssätt 

och gör sig då mån om att inte döma de med tydligare livsåskådning, eller så engagerar de sig 

inte nämnvärt i livsåskådningsfrågor över huvud taget.

Den sekularistiska, polemiska hållningen innebär en form av radikal naturalistisk syn på 

verkligheten, som går steget längre än den agnostiska, och suddar ut gränsen mellan den 

naturvetenskapliga förståelsen av oss själva i stort och en syntetisk naturalistisk syn på 

världen uppbyggd på denna grund. Detta medför en syn på människan som är konstruerad 

enbart utifrån människan själv, och där empiriska bevis väger tyngst.20 Här är arvet från 

Upplysningen tydligt. Allt ska gå att förklara rationellt och vara begripligt för alla. Man 

engagerar sig i människans roll på jorden, och ser enbart till den kunskap som finns och 

utvecklas inom naturvetenskapen. 

Det finns alltså (åtminstone) två olika sätt att förhålla sig inom ramen för det sekulära, och det 

agnostiska exemplet visar att begreppet inte alltid innebär avståndstagande från allt religiöst 

eller metafysiskt. Habermas uppdelning blir användbar till att belysa Humanisternas position. 

                                               
18 http://www.signandsight.com/features/1714.html
19 Habermas 2008: s.140
20 Habermas 2008: s.141 ??????  
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Det postsekulära samhället

Religionen står alltså inte alltid i konflikt med det sekulära styret. Inte heller är det 

vetenskapliga perspektivet allena rådande i detta. För många människor är religion en 

avgörande faktor i livsföringen trots en sekulär offentlighet eller omgivning. Här blir det 

relevant att tänka sig ett postsekulärt samhälle. Detta också för att religiösa samfund trots allt 

kräver sin plats i offentlig debatt. De existerar inom offentlighetens ramar, och har inte 

placerat sig själva i något bortglömt hörn av samhället. Visserligen har de traditionella 

kyrkornas inflytande minskat, och hos stora delar av befolkningen är det sekulära 

medvetandet starkare än det religiösa, men det finns faktorer som idag skapar ett annat 

religiöst medvetande än det traditionella. Detta medvetande är framför allt baserat på 

kunskapen om religionens roll runt omkring oss istället för att bestå av t.ex. de 

gudsuppfattningar som finns inom de monoteistiska religionerna. Det är uppfattningen om en 

värld där religionen lever och verkar både inom och utanför det sekulära. Det går inte att 

stänga ute influenser och intryck som innefattar religiösa föreställningsvärldar. Den sekulära 

vissheten om religionens försvinnande är i gungning. Jürgen Habermas har identifierat tre 

fenomen som tyder på detta:21

1. Globala konflikter och terrorism som förknippas med religion, gör människor i vår del 

av världen medvetna om sin egen relativitet. 

2. Inom pluralismen uppstår konflikter gällande värderingar och här kan kyrkor och 

religiösa organisationer likväl som andra uttolkare, ta plats i den offentliga debatten.

3. Invandring från länder med traditionella kulturer vilket resulterar i att olika religiösa 

samfund måste kunna samexistera.

Till dessa punkter kan läggas det faktum att individualiserade och synkretistiska former av tro 

uppstår i västvärldens religiösa mångfald samtidigt som allt mer konservativa grenar av 

etablerade kyrkor drar till sig stora mängder av anhängare ute i världen.

                                               
21 http://www.signandsight.com/features/1714.html
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Hur närmar vi oss en förståelse?

Det finns idag i väst en slags förståelse för religion som uppkommit i upplysningstankens 

förståelse av sina egna gränser. Den oenighet som finns mellan sekulärt vetenskapliga 

sanningar och de religiösa föreställningarna ses utifrån denna förståelse som en rimlig och 

förväntad oenighet.22 Det är alltså inte rimligt att acceptera utsagor om gudomliga sanningar 

då de inte är bevisbara. Men det vetenskapliga närmandet till det mänskliga med dess 

neurologiska förklaringsmodeller är inte användbart när man söker få traditionella 

framställningar av Guds existens eller ett liv efter detta att bli ogiltigförklarade. Först, anser 

Habermas, måste vi närma oss en filosofisk klarhet ”gällande den pragmatiska meningen av 

sådana bibliska framställningar och deras historiska överföringskontext”.23 Utbytet av tankar 

mellan sekulära och religiösa grupper kan bli möjliga först då förändringar i mentaliteter 

oberoende av rationella insikter uppstår. 

   Det krävs av bägge sidor en förståelse som inte kan uppstå ur tvång eller som ett diskursivt 

maktutövande i namn av upplyst kunskap. Denna förståelse uppnås genom en 

inlärningsprocess, som för de sekulära medborgarna innebär mer än enbart tolerans och en 

”respektfull känslighet för eventuell existentiell betydelse av religion för de andra”. Det krävs 

att den sekulära människan reflekterar över sig själv och den förståelse av människan som har 

uppstått inom moderniteten.24 Så länge den sekulära befolkningen betraktar religion som en 

arkaisk lämning, (vilket enligt Habermas jämför med människans syn på utrotningshotade 

arter), eller något som vetenskapen kommer att ta udden av till slut, kan inte sekulära och 

troende mötas i politiska tvister eller hitta ett gemensamt språk att lösa dessa med.25

   
Hur ska då de sekulärt upplysta medborgarna kunna förhålla sig till religiösa medborgare, när 

de senare gör anspråk på att fortfarande få tillgång till sina sanningar i det offentliga rummet? 

De radikala ortodoxierna bestrider ju det modernas giltighet och vill tillbaka till en 

allomfattande Guds verklighet. Här menar Habermas att de teologiska kraven enbart kan 

mätas med teologiska motargument26 vilka ännu inte kan formuleras, eftersom det 

gemensamma språk som behövs ännu inte är konstruerat. Han påpekar också att den moderna 

vetenskapen kanske inte själv är helt förstådd i sina egna termer, och därför inte kan 

                                               
22 Habermas 2008: s. 139
23 Habermas 2008: s. 146
24 Habermas 2008: s. 138
25 Habermas 2008: s.138-139
26 Habermas 2008: s.146
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tillhandahålla den måttstock för sanning och osanning som den vill göra gällande. Det kan 

finnas en poäng med att se på vetenskapen som ett resultat av förnuftets historia där 

världsreligionerna i mycket bidragit till ett framskridande.27 Är det egentligen möjligt att 

skapa en värld fri från religiös påverkan, när en så stor del av vår historia är konstruerad i 

religiösa kontexter, och när vår omgivning fortfarande påverkar oss och våra medvetanden i 

religiös bemärkelse? I den postsekulära världen är den sekulära staten en politisk mötesplats 

för både troende och icke-troende medborgare:

In post-secular society, the realization that ”the modernization of public consciousness” 
takes hold of and reflexively alters religious as well as secular mentalities in staggered 
phases is gaining acceptance. If together they understand the secularization of society to 
be a complementary learning process, both sides can, for cognitive reasons, then take se-
riously each other’s contributions to controversial themes in the public sphere.28

Även religiösa medborgare bör ta sitt ansvar i fråga om att seriöst bemöta den icke-troende 

delen av befolkningen i den offentliga sfären. På något sätt måste man styra bort ifrån 

konflikter som handlar om vilken sanning som har företräde och istället mötas under 

skapandet av nya förståelser och fokusera på vikten av ett fungerande samarbete i 

offentligheten.

                                               
27 Habermas 2008: s.146-147
28 Habermas 2006: s.258
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Humanisternas sekulära ideal

Rättighetsideal

Det finns i väst idag en djupt rotad föreställning om att vår utvecklingskurva har tagit oss upp 

till en plats som ledande aktörer och förebilder för resten av världen. I detta ligger också 

antagandet att det är just denna utveckling som resten av världen kommer att följa. Vår 

utformning av demokrati och mänskliga rättigheter värderas högt av regeringar och 

medborgare, men det är inte alltid en bild som delas av vår omgivning. Som Habermas också 

skriver så handlar ofta ledande ortodoxa religioners kritik av det rationaliserade, sekulära väst 

om att vi har utvecklats i en helt egen historisk process, typisk för oss.29 Genom deras ögon 

blir väst till undantaget som får statuera ett dåligt exempel på framskridande. Det är inte 

alldeles säkert att den fria människan i väst har bättre förutsättningar för att lyckas med 

skapanden av en väl fungerande demokrati. Individualiseringen och den fria marknaden kan 

tyckas skapa medborgare som i första hand tänker på sig själva. Det kollektiva kommer i 

andra hand och traditioner som tidigare spelat en viktig roll för socialt sammanbindande 

sammankomster verkar inte längre fylla en sådan social funktion. Kritiken av väst blir till en 

kritik av vårt självuppfyllande behov och vår avsaknad av självuppoffrande beteenden. Ur 

dessa synvinklar blir det lättare att förstå en skeptisk omvärld eller en skepticism som faktiskt 

finns inom västs gränser.

Kritiken kommer ibland inifrån vår egen kultur. Uppfattningen om ett väst med alltför hög 

självuppskattning delas med de kulturrelativister vilkas teorier uttrycks enligt följande i 

Humanisternas idéprogram: 

Kulturrelativister anser att rättighetsideal om demokrati, frihet och jämlikhet är 
orättfärdigt dominerade av västvärldens tänkande och i själva verket utgör ett slags 
kulturimperialism. Imperialismen har spelat en i många avseenden negativ roll, men 
insikten om dessa negativa konsekvenser får inte motverka möjligheterna till förbättrade 
villkor för stora delar av jordens befolkning.30

Jag tänker mig att den kulturrelativistiska inställningen inte enbart är ett resultat av självkritik, 

utan har uppkommit i mötet med occidentalismen, östvärldens motreaktion på den 

orientalistiska syn som väst har påtvingat ”den andre”. Oavsett antagandet att västvärlden har 
                                               
29 Habermas 2008: s.2
30 Humanisternas idéprogram, s.6
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patenterat sina tolkningar av ovanstående rättighetsideal eller det motsatta: att idealen är 

universella och lika användbara för alla, är själva ställningstagandet uppkommet i en speciell 

kontext som kan vara av vikt att ta reda på. Varifrån hämtar Humanisterna sina idéer om 

mänskliga rättigheter som universella?

Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark skriver i sin bok Tro och vetande 2.0

om den s.k. Brysseldeklarationen, (fri att underteckna av den som vill via International 

Humanist and Ethical Unions hemsida). Med hjälp av deklarationen vill Humanister i Europa 

enligt Sturmark skapa en ”sekulär humanistisk värdegrund som bas för ett framtida

mångkulturellt Europa.”31 Deklarationens inledningsformulering pekar på förhandsantagandet 

om en enhetlig värdegrund, vilken de humanistiska organisationerna sedan baserar resten av 

deklarationen på:

Vi, Europas folk, tillkännager härmed våra gemensamma värderingar. De är inte baserade 
på någon enskild kultur eller tradition, utan grundade i sin helhet på alla de kulturer, som 
utgör det moderna Europa. 32

I denna formulering ligger alltså antagandet om att det finns gemensamma värderingar, en 

gemensam etik, som delas av Europas folk oavsett kulturell tillhörighet. Det är en objektiv 

syn på världen som ligger till grund för dessa antaganden. Denna objektivitet uppstår till viss 

del i kommunikationen inom gruppen, där det kollektiva språkbruket är uppbyggt på eller 

skapar förförståelser som är realistiska för alla. På detta sätt blir det lättare att kommunicera 

och uppnå en samfällig objektiv förståelse för världen.33 Men förförståelser som delas av alla i 

en grupp, kan resultera i uppfattningen att de gemensamma värderingarna också är universella 

värderingar. I det här fallet finns en tanke eller en önskan om att alla människor i Europa delar 

uppfattningar om t.ex. jämlikhet mellan män och kvinnor, tolerans, yttrandefrihet och artistisk 

frihet.34 Dessa begrepp kan dock få annorlunda innebörd om de tolkas i namn av religion eller 

i traditioner med rötterna kvar i andra kulturer. Men eftersom annorlunda tolkningar är 

marginella i jämförelse med den breda, sekulära massans uppfattningar, försvinner de lätt i 

ovan nämnda objektivism. En sekulär majoritet överröstar traditionella tolkningar av sanning 

och föredragna levnadssätt. Habermas menar att det inte är själva föreställningen om allas 

                                               
31 Sturmark 2007: s.70-72
32 http://www.iheu.org/
33 Habermas 2008: s.30-31
34 https://www.iheu.org/v4e/html/swedish.html



15

likhet som är avgörande, utan tendensen att neutralisera avvikelserna. De avvikelser som 

uppstår tenderar att inte märkas förrän de redan överskridit toleransens gränser.35 När 

olikheterna väl gör sig gällande, kommer de alltså fram som extrema yttringar, tydligt 

avvikande och ofta hotande.

De gemensamma värderingar som ”Europas folk” tillkännager i Brysseldeklarationen, kan 

sägas vara Humanisters diskursiva förståelse av idealiska förhållanden, men som p.g.a. det 

sekulära språkbruket, inte kan ses och förstås som ultimata för alla människor i Europas 

kulturer och religioner. Det går inte att idag förvänta sig det sekulära språket som tillgängligt 

för alla, eftersom det först blir rimligt när det sekulära samhället slutar ignorera det faktum att 

religiösa människor låter sig ledsagas av sin tro i första hand.36

   

De punkter som förs fram i Brysseldeklarationen behöver inte heller ses som en 

sammanställning av enbart humanistiska strävanden, utan bestående av begrepp som utgör ett 

västerländskt ideal för många fler, troende som icke-troende. Det objektiva närmandet till 

omgivningen verkar inte vara något typiskt för just Humanisterna. Kanske är det så att många 

integrationsproblem och multikulturella konflikter uppstår i en sekulär oförmåga eller ovilja 

att leva sig in i en religiös verklighet? I just Humanisternas fall tycks man dock befinna sig i 

en, enligt Habermas uppdelning, sekularistisk position. Man uttalar sig negativt om religionen 

där den anses vara skyldig till mänskligt lidande, samtidigt som man intar en något likgiltig 

position (enligt min uppfattning) gentemot privatiserade former av religion. De tycks ta 

avstånd ifrån tanken på att tro är likvärdigt med förnuft och utgår ifrån att människan själv är 

både ansvarig för och skapare av sina egna handlingar. (Mer om förnuft och rationalism i 

stycket ”Förnuft och religionskritik”). Den sekularistiska attityden försvårar förståelsen för de 

som inte kan eller vill ta till sig de västerländska idealen p.g.a. en annorlunda syn på vikten av 

tradition, kultur eller religion.

   

                                               
35 Habermas 2008: s.42
36 Habermas 2008: s.129
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Etik

Universalistisk teori om alla människors likhet med varandra är enligt Habermas arv från den 

judiska rättsetiken och den kristna kärleksetiken. Från dessa substanser utgår tanken på frihet 

som ideal, individuell medvetandemoral, mänskliga rättigheter och demokrati m.m. Han 

menar att människan ännu inte hittat något alternativ till dessa ideal, men att det ständigt görs 

nya tolkningar och försök till att återupprätta dem.37 Humanisternas idéprogram beskriver den 

humanistiska etiken enligt följande: 

2. Humanistisk etik och samhällssyn: Humanisterna förespråkar en sekulär etik, där 
religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra samhällets
moraluppfattningar. Centrala värden i humanistisk etik är respekt för individens 
integritet, frihet och jämställdhet liksom hävdande av principerna bakom demokratin, 
rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.38

Här framgår det att Humanisterna anser sig stå för en etik som skiljer sig från religiösa 

värderingar. Avståndstagandet från en religiös etik, som anses ha varit hittills rådande, kräver 

att en ny etik upprättas och definieras som just sekulär etik. Alternativt kan begrepp övertas 

från religionen och översättas till ett sekulärt språk. I ovanstående text ställs Humanisternas, 

som jag vill kalla det, sekularistiska etik mot en religiös tro som styr moralen. Det tycks enligt 

dem inte finnas någon religiös etik som inkluderar de sekularistiska värden man förespråkar. 

Fokus tycks ligga på vem eller vilka som är upprätthållare av en sann etik och moral, när man 

istället skulle kunna gemensamt definiera och skilja ut just de värderingar som faktiskt delas 

av alla.

   

Enligt Habermas existerar inte, som tidigare nämnt, etiken i någon postmodern bemärkelse, 

d.v.s. det finns inga tolkningar som är helt frigjorda från den judiskt-kristna diskursen. Detta

är även en uppfattning som delas av den franske författaren Michel Onfrey, som i sin bok 

Handbok för ateister39 menar att de som han kallar ”militanta sekularister” fortfarande stödjer 

sig på den judisk-kristna etiken. Onfrey hävdar att alla människor som är geografiskt 

uppväxta i det kristna väst, är till köttet kristna40 vare sig de är sekularister, muslimer eller 

något annat. Med detta menar han det vara ett ofrånkomligt faktum ”till följd av en 

                                               
37 Habermas 2002: s.149
38 Humanisternas Idéprogram s.5
39 Onfrey 2006: s.254
40 Onfrey 2006: s.68
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tvåtusenårig prägling genom den bibliska monoteismen”.41 För Onfrey är detta problematiskt 

eftersom han som förespråkare av en villkorslös ateism inte vill se en etik som i omarbetat 

skick hämtas från den judiskt-kristna traditionen, vilket då resulterar i vad han kallar ett 

”världsligt kristet tänkande”. När Onfrey definierar en sådan sekularism, inbegriper 

definitionen en falsk verklighet, där man förtränger det faktum att de egna etiska idealen är 

grundade i religiösa dogmer.42 Det Onfrey eftersträvar är en ateistisk ateism, som varken 

raserar kyrkor eller bygger nya, utan skapar ett helt nytt epistem ”[…]detta osynliga men 

kraftfulla arrangemang som styr språkbruket och hela vårt sätt att se på världen[…]43. Här 

byggs moral, etik och politik upp på andra grunder än de kristna. Epistemet som är 

förhärskande för hela denna epok, måste bearbetas och medvetandet utbildas till förnuft.44

Tilläggas bör att Onfreys ateism tar en kraftig och provocerande ställning mot de 

monoteistiska religionerna och är antagligen inte representativ för flertalet ”sekulärt troende”. 

   

För att återgå till Humanisternas hållning i frågan återstår ett antagande om att de inte avser 

bygga upp en egen, ny grund för etiken, utan väljer att referera till sekulära värderingar som 

man antar redan har fäste i samhället. Det blir svårt att komma ifrån det faktum att dessa 

värderingar delas av både icke-religiösa och troende. Liksom Habermas kan vi då säga att i 

den ”postnationella” konstellationen är det just ifrån denna judisk-kristna etik och moral vi 

skaffar oss kraft att möta utmaningarna i vår tid, ”allting annat är postmodernt prat.”45

Moral

Christer Sturmark skriver i Tro och vetande 2.0 att ”Humanismen har en sekulariserad syn på 

moral och menar att moralen inte bör baseras på några gudomliga regler och principer utan 

härledas ur det mänskliga”.46 I en debatt från november 2006 mellan Sturmark och 

kristendomsförsvararen Stefan Gustavsson, ställer Gustavsson frågan: ”Hur förklarar (då) 

Humanisterna sin tro på en objektiv moral?”47 En moral som skapas av ett mänskligt behov är 
                                               
41 Onfrey 2006: s.255
42 Onfrey 2006: s.254-55
43 Onfrey 2006: s.67
44 Onfrey 2006: s.253
45 Habermas 2002: s.149
46 Sturmark 2007: s.67
 Delvis återgiven på kyrkaochfolk.se.
47 http://www.kyrkaochfolk.se/gamlahemsidan/artikel.php?id=149
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enligt Gustavsson trots allt en relativ moral (därför att behovet är föränderlig i tid och rum, 

egen anm.). Sturmark hänvisar i debatten till biologin, men verkar här inte framhålla någon 

egen åsikt. Varifrån Gustavsson hämtat informationen om en humanism som framhåller en 

objektiv moralsyn framgår inte, men antagandet om motsatsen är intressant i sammanhanget. I 

Sturmarks bok Tro och vetande 2.0 framgår det att Humanisternas syn på moral dels kan vara 

objektiv och att de som framhåller denna tes tänker sig att moralen existerar på ett 

självständigt vis, utan människans uppfattning om vad som är rätt eller fel.48 Ett annat 

förhållningssätt är att man tänker sig en sekulär, ateistisk moral med biologisk grund: 

Hur har då moralen uppstått? Svaret är inte enkelt, men det löser inga problem att sätta in 
Gud som platsmarkör, där det inte finns ett färdigt svar. Modern forskning tyder på att 
moraliskt agerande har en evolutionär funktion. Moraliska principer där vi agerar 
osjälviskt, altruistiskt, ökar chansen för flockens överlevnad.49

Moralen är enligt denna beskrivning en god produkt av evolutionen. Den är ett människans 

upprätthållande av vissa värden för att försvara sig mot konflikter som leder mot undergång. 

En sådan moral ändras med samhällets utformning och människans utveckling och kan då ses 

som relativ. I relation till detta kan man även tänka sig en religiös moral som relativ, eftersom 

även religiositeten ändrar form och beteende under tidens gång. Detta är dock inget som 

varken Sturmark eller Gustavsson verkar ta ställning till i sin debatt. 

I ett försvar mot en kritik som säger att ateister saknar moral, skriver Sturmark att ”Det saknas 

skäl att tro att ateister har en annan moral än troende”.50 Denna mening innebär för mig även 

motsatsen: det saknas skäl att tro att religiösa har en annan moral än ateister. Men Sturmark 

hävdar i följande stycke att det han kallar ”guds moral” inte är samma som den ateistiska 

humanismens, eftersom en moral som är reglerad av Gud i själva verket är omoralisk, ett 

”intellektuellt slaveri”.51 Diskussionen om moral som förekommer mellan troende och ateister 

tycks dock inte komma fram till några positiva resultat. Att förkasta den ena sidans 

värderingar och framhålla sina egna som ultimata framstår mest som smutskastning utan 

minsta inslag av moral om vi tänker oss moralen som en uppfattning om vad vi bör avstå från 

att göra.

                                               
48 Sturmark 2007:  s.69
49 Sturmark 2007: s.172
50 Sturmark 2007: s.167
51 Sturmark 2007: s.169-70
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Den rationellt upplysta människan i det sekulära samhället, väljer att förstå sin moral ur ett 

perspektiv som hänvisar den till naturvetenskapens domäner. I det vetenskapliga klimat som 

råder, och som Humanisterna strävar efter att upprätthålla och vidareutveckla, får frågor om 

etik och moral en stark koppling till ställningstaganden inom vård, omsorg och medicin. T.ex. 

tar Humanisterna upp frågan om medicin-etiska frågor i sitt idéprogram, där de menar att det 

inte finns några sekulära argument som talar emot embryonal stamcellsforskning.52 I det 

Sekulära Manifestet tar man också ställning mot en, som man anser, ”alltför snäv lagtolkning” 

gällande vård i livets slutskede. Bilden av vård och omsorg påverkad av religiösa dogmer, 

målas upp som ett exempel på att religionen fortfarande äger makt att påverka inom dessa 

områden. Det framgår att det tycks vara religiösa krafter som begränsar människors rätt till 

smärtlindring53  och en religiös moral hindrar då människor från att få dö på ett värdigt sätt. 

   

I den Humanistiska uppdelningen mellan religiös och humanistisk moral, blir det intressant att 

ställa den något futuristiska frågan om huruvida vård och omsorg utan religiösa inslag kan 

komma att se ut och fungera ur moraliska aspekter. När vetenskap och forskning skapar nya 

etiska riktlinjer med kroppens välmående i fokus blir vår moral ovillkorligen också en annan. 

Vad händer med moralen när vetenskapen tar över människans självförståelse? I motsats till 

religiös moral hamnar den sekularistiska moralen delvis i vetenskapens tjänst, vilket innebär 

att den ”följer med” i den vetenskapliga utvecklingen och anpassas till samtidens behov av att 

slippa konfronteras med smärta och död.

   

Motivationen bakom en religiös moral, kopplad till Gud, har stark anknytning till löftet om 

frälsning.54 En ickereligiös moral får använda andra motiveringar. Sturmark skriver att 

”Endast människan själv kan skapa förutsättningar för att agera moraliskt riktigt, och med 

sina handlingar öka välmåendet för andra.”55 Detta resonemang tycks utgå ifrån en teori om 

att människan har en moralisk grund, som är oberoende och självständig, men att det krävs 

vissa förutsättningar för det moraliska handlandet. Hur dessa förutsättningar skapas framgår 

inte, och inte heller i vilka sammanhang det inte finns förutsättningar. Enligt Habermas kan 

moralen bli lidande när etiken mer och mer handlar om vårt fysiska välbefinnande och de 

existentiella frågor som t.ex. berör stamcellsforskningen. Här är alltså förutsättningarna dåliga 

                                               
52 Humanisternas Idéprogram s.9
53 Det Sekulära Manifestet
54 Habermas 2003: s.16
55 Sturmark 2007: s.170
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för ett osjälviskt handlande. Han menar att ”Moraliska insikter binder viljan effektivt först när 

de inbäddas i en etisk självförståelse som kopplar omsorgen om ens eget väl till intresset för 

rättvisa.”56 D.v.s. vi kan inte handla moraliskt då våra värderingar inte inkluderar både oss 

själva och andra. 

Tolerans

Den Humanistiska rörelsen hävdar sitt filosofiska ursprung från renässans och upplysning, där 

upplysningstiden förknippas med idéer om förnuft och tolerans. Toleransen i sin juridiska 

eller politiska mening uppstod under 1500- och 1600-talet som ett lagstadgat skydd för 

religiösa minoriteter. Habermas menar att detta skydd sedan (efter Franska revolutionen) blev 

förskjutet mot tendensen att utöva sin religion fritt i ett samfälligt erkännande av allas 

religiösa rättigheter. Som en följd av detta ansåg man sig också ha rätt att skydda sig mot 

andra, främmande religioner.57

   Idag verkar det som om denna rättighet har gått steget längre, och innebär även att t.ex. 

religiösa grupper kan, i toleransens namn, hävda denna rättighet mot insyn och intrång från en 

sekulär omgivning. I ett liberalt, pluralistiskt samhälle blir kraven på tolerans till ett hävdande 

av integritet som inte gärna utsätter sig för utomstående kritik. Tillbakavisande av religionen 

från offentligheten leder uppenbarligen till bristande insyn och därmed också bristande 

förståelse från båda håll. För att toleransen ska kunna praktiseras måste det, enligt Habermas, 

finnas en pågående oenighet. En tolerans som inte är upplyst om den andres mening, eller inte 

bryr sig om den, är ingenting annat än likgiltighet.58 Humanisterna skriver i idéprogrammet:

Om makten över t.ex. familjerätt, skolgång eller sjukvård tillåts ligga hos specifika 
gruppers ofta självutnämnda ledningar, så offras individuell rättsäkerhet och den 
allmänna medborgerliga frihet som andra tar för given. Tolerans i mångkulturalismens 
namn leder ofta till förtryck i den faktiska monokultur som den enskilde individen då 
tvingas uppleva. Detta gäller i särskilt hög grad kvinnor och barn, men även 
homosexuella och andra minoriteter.59

                                               
56 Habermas 2003: s.12
57 Habermas 2008:  s.252
58 Habermas 2008: s.258
59 Humanisternas Idéprogram s.6
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I den Humanistiska Brysseldeklarationen, kan man skriva under på att man värnar om tolerans 

och yttrandefrihet,60 men ovanstående exempel visar på en tolerans som är för tolerant enligt 

Humanisterna, som därmed sätter upp ramar och begränsningar för sin egen. Här finns en 

tydlig gräns: Den går mellan ett överseende med människors individuella tro och 

livsåskådning så länge den inte påverkar andra människor negativt eller över huvud taget, och 

ett avståndstagande från den form av religion som man anser utövar förtyck och 

begränsningar för individer. Paradoxalt nog blir toleransen till en inkluderande attityd som 

förutsätter exkludering.61 I Humanisternas fall måste man utesluta ledare som utövar 

diskriminering inom vissa grupper från toleransens domäner. 

Utifrån ett annat perspektiv handlar det inte om tolerans över huvud taget, eftersom den 

tolerans som ofta i ”mångkulturalismens namn” leder till förtryck, kan vara ett exempel på 

mer eller mindre likgiltighet från omgivningen. I det sekulära samhället hamnar dessa 

”monokulturer” i en position där de får sköta sig själva i mångt och mycket. 

Det är alltså svårt att bemöta andra med tolerans när man saknar insikt i de förhållanden som 

präglar den andres miljö och medvetande. Detta gäller från båda håll:

[…] mutual tolerance also demands that “strong” secular communities should establish 
cognitive links between their internal ethos and the morality of human rights that prevails 
in their social and political environments. Groups whose historical development are out 
of sync with the surrounding culture may find this even more difficult than religious 
communities that can draw on the highly developed conceptual resources of one of the 
major world religions.62

Med “starka” sekulära gemenskaper avser Habermas ”nationella eller etniska minoriteter, 

invandrare eller inhemska subkulturer, ättlingar till slavkulturer m.m.”63 (egen övers.). De 

förtryckande monokulturerna som Humanisterna pekar på, kan även de vara gemenskaper 

som inte är i fas med omgivningens historiska utveckling.  Habermas talar om en öppen 

religiös medvetenhet hos de traditionella religioner som är etablerade i sekulära samhällen, 

d.v.s. de ställningstaganden som åläggs dem med avseende på sekulär politik och sociala 

interaktioner (egen anm.), och han anser att det även är möjligt för ovan nämnda gemenskaper 

att ta till sig detta synsätt.64 En sådan attityd gentemot det sekulära, som t.ex. den traditionella 
                                               
60 Sturmark 2007: s.71
61 Habermas 2008: s.253
62 Habermas 2008: s.270
63 Habermas 2008: s.269
64 Habermas 2008: s.270
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kristendomen har, kan innebära en enklare integrering i samhället. Detta kräver också av 

samhället ett förhållningssätt som inte diskrediterar eller utelämnar etniska minoriteter eller 

religiösa grupper ur offentligheten. Eller som inte ställer sig likgiltigt.
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Synen på religion

I Det Sekulära Manifestets slutrader står det följande att läsa:

Ute i världen växer religionernas inflytande. Katolska kyrkan vinner allt fler anhängare i 
Afrika. I Sydamerika gör evangeliska frikyrkor nya inbrytningar. Globalt sett växer islam 
snabbast av alla religioner.

Mot dessa religiösa krafter som vill vrida tiden tillbaka, står humanismens mål att 
återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv 
och bygga en etik med utgångspunkt i förnuft, medkänsla och demokratiska principer.65

Här framgår en bild av religion som en tillbakasträvande kraft, en auktoritet som 

omyndigförklarar människan, med en etik som förespråkar något annat än förnuft, medkänsla 

och demokratiska principer. Återigen märks de två trenderna tydligt av. Samtidigt som 

religionen växer på platser utanför västvärlden där också det sekulära blir starkt ifrågasatt, 

tappar den i väst sin auktoritära betydelse. Här har ett sekulärt monopol tagit över 

strukturerandet av människors liv. 

Religionsfrihet 

Humanisterna har fått kritik både utifrån och inifrån förbundet gällande det faktum att de ofta 

kontrasterar humanismen mot religionen i stort, eller är alltför kritiska mot religion. 

Ordförande Sturmark försvarar detta i en intervju i SVT:s programserie Existens, med att 

hävda att Humanisterna är kritiska mot religiöst förtryck på samma sätt som Amnesty är 

kritiska mot politiskt förtryck. D.v.s. att det inte är religionen i sig man förhåller sig kritisk 

till, utan former av maktutövande inom den. Han menar också att det ligger en stor ödmjukhet 

i att säga ”Gud finns nog inte”.66 Just detta nog skulle i så fall vara bevis för att man inte har 

en, som man anser religionen har, dogmatisk inställning till livet. Men i och med att man 

främst koncentrerar sig på negativa aspekter av religion, kan följden bli att man också bidrar 

till att skapa en negativ helhetssyn, eftersom den bild av religion som kommer fram är starkt 

                                               
65 http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=633:det-sekulaera-

manifestet&catid=36:humanisterna-i-media&Itemid=79
66 http://svtplay.se/v/1777510/existens/
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generaliserad. Humanisterna verkar dock ha två skilda aspekter av religion på sin agenda för 

en sekularisering, varav den ena är just det ovan nämnda förtrycket, alltså en negativ aspekt.

Religionen ska inte påverka andra negativt, och inte formulera några direktiv i offentligheten. 

Den andra bilden som målas upp är en form av religion som varje människas rättighet och 

privatsak. Sturmark diskuterar problematiken kring religionsfrihet i sin bok, och menar att det 

inte finns någonting med den som inte formuleras i andra lagar eller förordningar, undantaget 

”hets mot folkgrupp”.67 Alltså ställer han sig frågande till behovet av en sådan lagstadgad 

rättighet. 

   Sturmark frågar sig också om gudstro är ”ett nödvändigt kriterium för att kallas religion?”68

Denna fråga ställs i sammanhang av vad han anser vara en icke jämbördig behandling inom 

ramen för religionsfriheten. Han menar att bedömningarna är godtyckliga. Frågan är relevant, 

inte bara i fråga om lika behandling inför lagen, där det krävs en definition som inkluderar tro 

i både modern och traditionell bemärkelse. Men även med hänseende till hur mycket av 

tradition och politik som kan definieras in i termer av religion. Jag ser här möjligheten till 

förvirring gällande vad man som utomstående observatör tror sig vara representativt för en 

viss form av religion, och att det är viktigt att inte blanda ihop begreppen religion, kultur och 

tradition. En sådan förväxling kan liksom fokuserandet på negativa aspekter bidra till en 

generaliserad syn på religion.

När religiösa samfund i väst utövar praktiker som strider mot andra rättigheter, som t.ex. 

barnens, kvinnornas eller homosexuellas rättigheter, kan staten till viss del gå in och reglera 

dessa samfunds rättigheter. Desto svårare är det att reglera allmänhetens syn på ”främmande” 

religioner som ofta präglas av just generella antaganden och fördomar inramade av en allmän 

sekulär, eller i det här fallet sekularistisk livsåskådning. Med religionsfriheten finns risken, 

som Sturmark hävdar, att individer blir lidande i mer eller mindre extrema samfund. Utan 

religionsfriheten skulle den fördomsfulla situationen kunna bli värre ändå. Om inte religiösa 

grupper hade viss rätt till att utöva sin tro utan att diskrimineras eller uteslutas ur samhället, 

skulle många människor få smyga med sina livsåskådningar. Ju mindre den stora massan vet 

om en religiös minoritet desto mer fördomar föds som missgynnar minoriteten. 

                                               
67 Sturmark 2007: s.270
68 Sturmark 2007: s.271
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Fundamentalism

Hör fenomenet fundamentalism verkligen hemma i en uppsats som försöker beskriva 

västerländsk humanistisk sekularism? Det som händer på andra platser i världen tillhör ju 

andra historiska och samhälleliga kontexter som blir svåra att bemöta utifrån det 

vetenskapliga universum som den sekularistiska (ateistiska) humanismen befinner sig i. Det 

psykologiska avståndet är dock betydligt kortare än det fysiska. Terrorism förknippad med 

olika fundamentalistiska grupper påverkar enligt Habermas den sekulära människans känsla 

för sina egna livsvillkor, och skapar osäkerhet.69 En Humanism som inte såg sig tvingad att 

bemöta de negativa sidorna av religion, skulle inte heller behöva vara en så uttalad sekulär

Humanism. 

Det är svårt att komma ifrån de religiösa undertonerna i terrordåd utförda av 

fundamentalistiska grupper. Men frågan om varför det över huvud taget existerar våld och 

förtryck inom religion är inte ensidig. Det vissa ser som ett bevis för att religionen förtrycker 

inifrån, ser andra som en kamp mot förtryck utifrån. Inte heller är det säkert att det är en 

religiös konflikt som ligger bakom många av de uppror och strider vi har i världen idag. 

Habermas menar att från början världsliga konflikter i t.ex. mellanöstern har blivit kodade 

med religiösa motiv i efterhand.70 Jag tänker här inte kommentera eller ta ställning till denna 

komplexa fråga, utan istället ta reda på vad Humanisterna menar när de tar upp begreppet 

fundamentalism, d.v.s. om de anser fundamentalism ingå i samma diskurs som religion.

Anledningen till den frågeställningen finns att hämta i Humanisternas idéprogram under 

rubriken ”Världen idag: Fundamentalism och relativism”:

I en alltmer globaliserad värld, där identiteter och kulturtillhörigheter successivt luckras
upp, frodas religiös konservatism och fundamentalism parallellt med pseudovetenskap 
och nyandliga rörelser. Dessa idéer ger människor falska förhoppningar om sanning, 
trygghet och stabilitet.71

Detta tyder på att Humanisterna ser på fenomenet dels som ett resultat av en globalisering 

som splittrar religion inbakad i identiteter och kulturtillhörigheter, men också att det är just 

denna splittring som ligger till grund för en annan form av religiositet som tycks vara 

konservativ och fundamentalistisk. Av detta kan slutsatsen dras att Humanisterna anser 
                                               
69 http://www.signandsight.com/features/1714.html
70 http://www.signandsight.com/features/1714.html
71 Humanisternas idéprogram s.5
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fundamentalism vara en form av religiös ersättning för en tidigare kulturell eller religiös 

tillhörighet som man berövats i den globaliserade världen. En form av religion byter skepnad 

och blir till en annan striktare form som inte anses rumsren av utomstående observatörer, 

eftersom den på ett sätt mycket tydligare utger sig för att innehålla sanningar som inte får 

ifrågasättas. Dessutom distanserar den sig från den moderna världen, tar avstånd ifrån

västerländska sekulära koncept och till och med kritiserar dessa.

   I Habermas teorier finns tankar som på sätt och vis liknar Humanisternas. T.ex. så menar 

han att fundamentalismen i åtminstone vissa delar av världen uppstår som ”ett långsiktigt 

resultat av våldsam kolonialisering och misslyckad avkolonialisering.” Moderna kapitalistiska 

stater använder sin makt för att tränga sig på dessa samhällen, och detta resulterar i social 

osäkerhet och kulturell omstörtning.72 Däremot har han något att invända mot användningen 

av fenomenet fundamentalism inom samma sfär som religion i stort:

Fundamentalism lacks the epistemic innocence of those long-ago realms in which the 
world religions first flourished, and which could somehow still be experienced as limit-
less.[…]But modern conditions are compatible only with a strict, Kantian form of uni-
versalism. This is why fundamentalism is the false answer to an epistemological situation 
which demands insight into the inevitability of religious tolerance and imposes on the 
faithful the burden of having to endure the secularization of knowledge and the pluralism 
of world pictures regardless of the religious truths they hold.73

Med andra ord tvingas troende människor i det kunskapsteoretiska landskapet in i samma fåra 

som de icketoleranta fundamentalisterna. I en sekularistisk, objektivt upplevd värld står det 

moderna i stark kontrast till ortodoxier och i förlängningen uppstår kontrasten sekulär –

religiös, och man går miste om nyanserna i denna pluralism.

                                               
72 Habermas 2008: s.115
73 Habermas 2002: s.151



27

Förnuft och rationalism

Begreppet förnuft associeras i sekulära sammanhang ofta med rationalism och vetenskap.

Men i ett vidare perspektiv kan man säga att förnuftet spänner över ett område från vanligt 

”bondförnuft” via förstånd till kritiskt tänkande. När Humanisterna i sitt idéprogram skriver 

att de ”företräder en förnuftsbaserad livsåskådning”, menar de att deras livssyn är grundad i 

kritiskt rationalism. Eftersom kritiken ofta är riktad mot religion blir denna form av 

rationalism på ett sätt synonym med religionskritik. Detta antagande får också bekräftelse i 

det faktum att man i idéprogrammet förklarar Humaniströrelsen ”som en syntes av tre 

huvudsakliga idériktningar”, där den ena är religionskritik/rationalism.74 Det leder vidare till 

ett antagande om att religion inte anses ingå i det förnuftigas sfär, vilket ställer den 

sekularistiska humanisten i en intellektuellt överlägsen position gentemot troende människor. 

Sturmark skriver: 

Ett humanistiskt förhållningssätt är att använda förnuftet för att söka kunskap. Med 
förnuftet kan vi söka oss mot sanningen, kanske vi aldrig når den, men vi kan närma oss 
den med förnuftets hjälp.75

Häri ligger antagandet om en sanning som ännu återstår att upptäcka. Detta förhållningssätt 

skiljer sig naturligt från den religiösa synen på sanning. Där vetenskapen syftar till att avslöja 

ännu dolda ting, och därmed själv producera sanningen, förhåller sig religionen till en redan 

uppdagad sanning som återstår att tolka76. Om vi tänker oss ett ”sekulärt förnuft” som ett 

redskap för att finna sanning, blir det tydligt att en dialog mellan de olika sanningsanspråken 

blir svår att genomföra. Många inslag i den pågående debatten mellan förespråkare för sekulär

humanism eller religiösa företrädare är förvisso positiva exempel på en toleransakt som från 

båda håll utgår ifrån den andra samtalspartnerns förmåga att tänka rationellt och förnuftigt. 

Utan den ömsesidiga toleransen här skulle antagligen ingen part anse diskussionen vara värd 

att involveras i.

I sitt samtal med Joseph Ratzinger, talar Habermas om den ”religiöst omusikaliske” som för 

att uppnå ett förnuft som är allomfattande, självkritiskt måste identifiera relationen mellan tro 

och kunskap.77 Den sekulära kunskapen kan inte förutsätta att oenigheten mellan tro och 

                                               
74 Humanisternas Idéprogram s.5
75 Sturmark 2007: s.82
76 Habermas 2008: s.260
77 Habermas, Ratzinger 2006: s.50
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kunskap är uppbyggt på att kunskapen är rationell och tron irrationell. Det krävs att den 

sekulära kunskapen skänker status åt religiösa övertygelser som inte enbart irrationella.

The neutrality of the state authority on questions of world views guarantees the same 
ethical freedom to every citizen. This is incompatible with the political universalization 
of a secularist world view. When secularized citizens act in their role as citizens of the 
state, they must not deny in principle that religious images of the world have the potential 
to express truth. 78

En idealisk universalistisk världsbild tar ställning till hela världens vetande och summerar 

denna.79 Häri ingår givetvis många religiösa aspekter av förnuft och vetande, vilka ännu 

verkar vara uteslutna ur det kunskapsteoretiska landskapet beträffande den sekularistiska

humanismen.

                                               
78 Habermas, Ratzinger 2006: s.51
79 Habermas, Ratzinger 2006: s.50
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Sammanfattning

Hur väl anpassade är Humanisternas sekulära ideal till västvärldens mångfald av 

livsåskådningar?

Genom att rama in de frågor som förbundet Humanisterna i första hand förhåller sig till och 

verkar inom, framstår en specifik diskurs (som jag väljer att se det) som kan antas vara

representativ för merparten medlemmar i förbundet. Enligt Habermas uppdelning mellan den 

sekulära och den sekularistiska synen på religion och tro, positionerar Humanisterna sig i den 

mer strikt vetenskapliga sekularistiska grenen. Sekularisten kan ses som en arvtagare till 

Upplysningens tankar om rationalism och förnuft, vilket man inom förbundet också menar sig 

vara. Gud finns nog inte, säger man, och menar att det inte finns någon Gud förrän det är 

empiriskt bevisat. Åsiktsdelningen i den intellektuella världen mellan modern vetenskap och

ortodoxier, blir i Humanistisk tappning en uppdelning mellan sekulär humanistisk 

livsåskådning och dogmatisk religion. Religiösa utövanden som tar sig form i förtryck, 

maktutövande, bakåtsträvande och diskriminering, är de aspekter som främst tas upp som 

exempel på religion i Humanisternas program. Diskursen de befinner sig i tycks därför 

framstå som en relativt snäv sådan och är till sitt innehåll till stor del uppbyggd på att fungera 

som ett motstånd mot de former av religion vilka uppfattas som icke önskvärda i en sekulär 

miljö.

   

Den sekularistiska hållningen ackompanjeras också av en objektiv syn på världen. Man utgår 

från ett för västvärlden specifikt sätt att formulera tankar och idéer om vad som är sanning 

och hur förnuftet ska användas på rätt sätt. Det tycks som att det västerländska förnuftet och 

rationaliteten stänger in den sekulära människan i Upplysningens syn på sanning, vilket

medför en brist på förståelse för hur andra människor kan uppfatta världen. Till detta 

tillkommer också ett diskursivt språkbruk där begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter 

och yttrandefrihet m.m. enbart korresponderar med den sekulära västerländska människans 

användning av dessa begrepp. Detta bidrar till att upprätthålla avsaknaden av en gemensam 

plattform för fruktbar debatt.

För att kunna nå ut och skapa denna gemensamma plattform för både troende och icke-

troende medborgare måste det enligt Habermas till ett nytt språkbruk. Detta språkbruk kan 

inte skapas av en sekulär majoritet allena, utan växer fram i en gemensam lärdomsprocess. 
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Båda sidor måste vara villiga att ta till sig varandras argument oavsett om argumenten är 

baserade på en religiös livsåskådning eller inte. Här krävs en uppoffring från den sekulära 

delen av befolkningen och det sekulära styret. På något sätt måste man tolerera och lära sig 

inkludera även religiösa medborgares sanningsanspråk. Argument enligt Habermas går ut på 

att även de troende medborgarna får uppgifter att lösa. De måste anstränga sig för att kunna 

definiera sina anspråk med argument som kan uppfattas som rationella i debatten. Dock 

verkar det inte som om Humanisterna ännu skulle kunna eller vilja bemöta religiös rationalitet 

i den bemärkelsen. Ett deltagande i offentlig debatt och politik kompliceras idag av det 

sekulära språkbrukets monopol i sammanhanget.

Humanisterna tar ställning mot religiös etik och moral som man anser vara väsensskild från 

de egna sekulära (eller sekularistiska) värderingarna. I fråga om sekulär moral, hämtas 

inspiration från teorier om moralens funktion i evolutionen eller idén om en fristående moral 

som en universell betingelse. Det verkar inte vara helt klart om moralen är objektiv eller 

relativt betingad, men man utgår ifrån att moralen inte är given oss av Gud. Både Habermas 

och Onfrey talar om etik och moral som ett arv från den judiskt-kristna traditionen, som ingen 

i väst idag verkar kunna undkomma. När Humanisterna talar om etik och moral framstår detta 

i ljuset av Habermas och Onfreys teorier som av samhället redan erkända värderingar, och 

inte något typiskt sekulärt, eller ateistiskt om man så vill. Varifrån etik och moral kan härledas 

är ett ämne för sig, men det verkar ändå ta upp en viss del av den Humanistiska agendan. Det 

som anses omoraliskt och etiskt orätt hänvisas, något orättvist, till religionens domäner trots 

att man i sitt försvar mot kritik hävdar att ateister har samma moral som troende. Jag kan dock 

inte i min undersökning finna något som tyder på att man inom förbundet tar ställning för t.ex. 

skapandet av en enhetlig moral. Istället görs en strikt uppdelning mellan sekulär moral och 

religiös omoral. 

I den sekulära staten där värnandet om demokrati och yttrandefrihet är givna slagord, blir 

tolerans till ett viktigt inslag i varje människas medvetande. Vem eller vilka som ska 

inneslutas i toleransens domäner tycks i nuläget vara avhängt på uppfyllandet av en 

acceptansnivå. Men brist på insyn, förståelse eller intresse för oliktänkande skapar 

generaliserade uppfattningar om de människor som går utanför givna normer. Humanisterna 

menar att samhället idag kan vara för tolerant gentemot vissa religiösa samfund, som man 

anser inte är berättigade till att bemötas med denna tolerans. Man menar att toleransen utifrån 

samhället resulterar i förtryck av dessa gruppers individer. Det är dock inte säkert att 
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samhällets bemötande av avvikande religiösa samfund består av tolerans. Enligt Habermas 

kan inte en toleransakt vara vare sig accepterande, fördömande eller likgiltig, utan måste bestå 

av en pågående oenighet där båda parter har ett gemensamt intresse i de frågor som berörs. 

När man inom Humanisterna menar sig bemöta privatiserade former av religion med tolerans, 

ställer jag mig frågande till om det egentligen inte är en form av likgiltighet eller helt enkelt 

ett accepterande av livsåskådningar som inte anses utgöra något hot mot den etablerade 

sekulariteten. När de positiva sidorna av religion inte är särskilt intressanta för den 

sekularistiske humanisten, utan fokus ligger på religiöst maktmissbruk, skapas en bild av 

religion som framstår som negativ. Mindre negativa former av avvikelser tenderar att inte 

uppfattas eftersom de inte utgör något hot mot det sekulära samhällets demokratiska 

uppbyggnad.

När jag tittat närmare på Humanisternas syn på religion valde jag att ta upp lite av Christer 

Sturmarks tankar om religionsfrihet och vilka som får ingå i den. Kritiken av religionsfrihet 

som framkommer här tycks mest handla om den orättvisa som följer av att det finns en 

speciell lag som skyddar religiösa grupper. Själva syftet med lagen verkar enligt Humanistisk 

idé vara till nackdel för individer i samfunden. På samma sätt som den tolerans man från 

Humanistiskt håll menar att samhället orätt bemöter dessa grupper med, gör religionsfriheten 

att maktmissbrukare kan utöva sin religiositet ostört. Humanisterna tycks inte ta ställning till 

några eventuella positiva effekter av religionsfriheten. 

Som en kontrast till de problem som finns nära oss i vår direkta omgivning, står 

fundamentalismen för det säkerligen värsta hotet mot den västerländska demokratin idag. 

Åtminstone tycks detta vara allmänt vedertaget inom Humanisterna. Men återigen uppstår 

alltså problemet med att fokus hamnar på negativa religionsyttringar och därmed skapas 

typiska generaliseringar. Det onda ställs mot det goda, fundamentalismen mot moderniteten, 

religionen mot sekularismen. 

Humanisterna jämställer sin kritiska rationalism med religionskritik. Frågan är om denna 

rationalism sträcker sig till att omfatta en självkritisk hållning gällande Humanisternas 

vetenskapliga anknytning. I stycket om moral framgår något av de problem som Habermas 

tycker sig kunna se i utvecklingen av människans allt mer vetenskapliga syn på sig själv och 

sin kropp. I Humanistiskt material framgår att man företräder en sådan vetenskaplig syn, men 

inte något förtydligande hur man t.ex. ser på vetenskapsetik och genetisk forskning.



32

Slutsatsen av undersökningen blir således att förbundet Humanisterna positionerar sig själva i 

en så pass snäv diskurs att en rättvis och fruktbar debatt mellan dem och religiösa 

förespråkare ännu inte verkar möjlig. När man distanserar sig från religiösa sanningsanspråk 

och fortsätter hävda den vetenskapliga modellen som lösningen på det sekulära samhällets 

problem, stannar debatten i att handla om vem som har rätt och vem som har fel. Dessutom 

bidrar Humanisterna till att upprätthålla generaliserade religionsuppfattningar eftersom man 

lägger så pass stor vikt vid missförhållanden och förtryck som anses vara uppkomna inom 

religionens domäner. Det objektiva språkbruket tycks vara en av anledningarna till att man, 

kanske trots goda föresatser, inte lyckas formulera sig så att alla sekulära och troende 

medborgare kan föra debatten vidare och på så sätt skapa en ny sekulär framtid. 

Förbundet Humanisternas sekulära ideal är inte vad jag kan se anpassade till sin omgivning 

eller för den delen, till sin samtid. De utgör ännu en egen diskurs som varken kan eller vill 

bryta sig ur sin egen objektiva livsåskådning för att skapa nya förståelser för sin omvärld.
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