
Religion som gift

Ibland infinner sig en bok i rättan tid. Och Christopher Hitchens' Du store Gud? Hur 

religionen förgiftar allt' (Fri Tanke förlag 2008) är en sådan. Precis då israelisk statsterror 

bombar, lemlästar och dödar, delar av en civilbefolkning instängda i en bantustan-

liknande fattigdom i en förment jakt på Hamas missiler och deras anspråk på Palestina 

som helig tilldelning helgad åt islam. För tusende gången i Mellanösterns historia, i detta 

de tre abrahamiska religionernas farligaste epicentrum, jagar broderfolken varandra med 

mänskligheten som åsyna vittne och gisslan. Att judendom, islam och kristendom påstår 

sig ha utvandrat ur åtminstone de fem Moseböckerna och därmed har en gemensam 

grundhistoria, berättad och återplagierad, har lett till en maktkamp utan förskoning. I 

grumliga bibelcitat och suror har de troende i alla tider liksom denna sökt fullmakt för 

etnisk rensning, våldtäkt, slaveri, brudköp, och urskillningslöst mördande. 

Hitchens, en tid medlem av gruppen kring president Clinton, debattör, kritiker, 

utrikeskorrespondent tar avstamp i de 'heliga' texternas landskap och synar med en 

frenesi som kan ta andan av en läsare hur dessa företeelser legitimerats av förryckta 

uttolkare i en sammandiktad kanon med förtrycket, vidskepelsen och okunskapen som 

bärande element. Jungfrufödsel är inte möjlig bland däggdjuren, påminner Hitchens. 

Slagfälten är inte bara förlagda i Mellanöstern. Extremistiska katolska och ortodoxa 

förband 'rensade' vilt under början av 90-talet i forna Jugoslavien; invåndarna i Belfast var 

i årtionden inlåsta i en protestantisk-katolsk bunker styrda av rivaliserande religiösa 

dödspatruller; i Bombay pågick under 90-talet där övergrepp av hinduiska nationalister. 

Våldsverkarnas (Hitlers, Stalins, Verwoerds) utopier och retorik var, liksom religionens 

beklämmande önsketänkande om "riket där ovan", inriktade på den "slutgiltiga" 

lösningen; Vatikanen och påvedömet med dess ofelbara ledare, som vi har sett i dagarna, 

vacklar inför sin egen andel i nazismens framfart; Putins rike (teokrati) skulle inte 

överleva en dag utan stöd från den rysk-ortodoxa kyrkan. 

Men det som berör mig djupast i Hitchens' omfattande register av en amoralisk och 

omoralisk religion är dess brottsliga besatthet av barn och av sexualitet. Att påverka barn i 



enskild inriktning ingår, som Hitchens belyser på många platser i boken, i alla totalitära 

system; att förneka dem rätten till ett eget potentiellt liv anses vara en godhjärtad 

missionshandling. Men så fel -- och det är också att österbottniska ungdomar inte har 

tillgång till konfessionslösa skiftskoleläger; de nuvarande fungerar som lutheranska 

missionsstationer i Afrika!

Till det vidrigaste boken diskuterar är stympningen av små barns eller ungdomars 

genitalier. I vissa muslimska traditioner skärs små flickors blygdläppar och klitoris bort 

och det kan åtföljas av infibulation, dvs att slidan sys ihop med bara en liten öppning så 

att blod och urin kan komma ut. Allt för att frånta kvinnan hennes egen sexualitet och 

makt över kropp och liv är, som Hitchens förklarar, ett primitivt uttryck för att "halva 

mänskligheten ... är besudlad och oren men också en frestelse till synd som är omöjlig att 

motstå" (73). Vissa 'judisk-kristna' grupper förespråkar en blodutgjutande omskärelse, en 

stympning av den lille pojkens penis, även den en ritual med säte i Gamla testamentets 

blodstänkta texter kring offerlamm och förnekelsen av sexuell lust. En "genomsnittslig 

onanerade, lösaktig syndare" (Hitchens' ord) kan inte ens i sina vildaste drömmar förställa 

sig alla de vanförställningar krings sexuella impulser, abort, AIDS, kondom, griskött, etc., 

religionerna tagit sig rätten att lagstifta kring. Och kunnat göra det -- som en Halvar 

Sandell --  med anspråk på särskild gudomlig dispens från förnuft och hederlighet.

Hitchens språk kräver några slutord. Han kallar t.ex brödet vid nattvarden för ett 

tunt kex. Syftet är att -- liksom det hans vän Salman Rushdie gjorde i 'Satansverserna' -- 

punktera de religiösa kraven på kontroll och fördumning. Därför är läsningen av 'Du store 

Gud?' en handling som känns befriande; 'hädelsen' saboteras och en allt starkare vilja 

infinner sig, upplever jag, att undersöka vad det kodade religiösa språket egentligen säger 

och implicerar. Och om den leder till det pacifistiska manifestet med det korta trycket på 

knappen med adressen http://eroakirkosta.fi/ har den österbottniska läsekretsen fått en 

fritänkare till. Och livet kan bli något klokare! 
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