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inte utan sponsorer). Längre fram i essäsamlingen går 
Böök närmare in på Google, vars devis är ”Don’t be 
evil”. Är Google ett etiskt piratbolag? Ska biblioteken 
stödja ett bolag som slagit ihop sina påsar med CIA 
för att finansiera bolaget Recorded future, ett företag 
som skall förutse framtiden med hjälp av insamlat data 
från bland annat sociala medier och dagstidningar?

Med utgångspunkten att Internet är en förlängning 
av biblioteken utvecklar Böök sin centrala tanke: att 
biblioteket som institution, och därmed bibliotekari-
erna, skall få mera makt. Det att bibliotekarien be-
sitter en ”sympatisk världsanda” och bibliotekarierna 
som dokumentalister kan bli ”medvetandets väktare” 
utgör goda förutsättningar för att biblioteken kunde 
bli den fjärde statsmakten, jämsides med den lag-
stiftande, dömande och verkställande makten. Tra-
ditionellt anses ju press och media utgöra den kon-
trollerande, fjärde statsmakten, men Böök menar att 
biblioteken är friare från ekonomiska kopplingar än 
pressen och lämpligare som informationsfrihetens 
beskyddare. Biblioteken bör utrustas med politiska 
maktbefogenheter, till exempel att leda och samord-
na informationssäkerhet, att administrera Internet (till 
exempel dela ut IP-adresser). Detta är bokens proble-
matiska del. Jag arbetar visserligen inte på ett allmänt 
bibliotek, men har svårt att omfatta tanken om poli-
tisk kontroll. 

Det råder ingen tvekan om att det är Böök själv 
som är aktivisten – men han manar även bibliotekari-
erna att stå upp, slå vakt och ta makten, till exempel 
över Internet. Här kommer Böök med ett intressant 
anakronististiskt tankeexperiment, med hänvisning 
till David J. Posts In Search of Jefferson’s Moose: No-
tes on the State of Cyberspace (2009): skulle USA:s 
statsgrundare Thomas Jefferson ha överlåtit uppgif-
ten att styra Internet åt Internet självt? Skulle hans 
antagonist Alexander Hamilton gått in för att styra 
och reglera nätet? Böök jämför skämtsamt jefferso-
nianerna med mumintroll och hamiltonianerna med 
hemuler. 

I boken ingår intressanta och dagsaktuella re-
flektioner om bland annat Wikileaks och Wikipedia. 
Böök fortsätter förstås debatten i våra dagstidningar 
och tidskrifter. Den sista, korta avslutande essän slår 
ett slag för e-boken, inte den kommersiella produk-
ten, till exempel Elib som fungerar med biblioteken 
som förmedlare, utan en e-bok biblioteken själv re-

digerar, producerar och distribuerar. En vacker (uto-
pisk?) tanke. Distributionen av e-boksinnehållet reg-
leras av många intressen – frågan är mycket komplex 
och just nu söker de finländska allmänna biblioteken 
en lösning på dessa frågor. Upphovsrättslagstiftning-
en är inte i balans med ”informationssamhället”.

Eva CostiandEr-Huldén

Mikael Böök: Biblioteksaktivisten – essäer om 
makt och bibliotek i informationssamhället, 
Edizioni Artemisia, 2013
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sekulär humanism, mänskliga 
rättigheter, religion

Nya Argus temanummer ”Religion och samhälle” 
(nr 10–11/2013) har ett teistiskt budskap. ’Religion’ 
framställs i de inledande kommentarerna (Ahlskog/
Nyqvist) som hotad, förnedrad, förtalad. Den har 
i den lokala samhällsdebatten, menar de, ”tilldelats 
en given roll med fasta betydelser” och inte fått delta 
”på sina egna premisser”. Så öppnar tidskriften por-
tarna för revansch och in träder en luthersk predikan 
(Särs), nyandlig falsett (Hagman), och dunbolsterteo-
logi (Vikström), och ett antal andra texter med reli-
gion i fokus.

’Samhällets’ talan eller interaktion är, å andra si-
dan, närmast obefintlig och viskande blygsam (Sö-
derling, Korkea-aho). Jag störs av denna tematiska 
asymmetri med dess olika förutsättningar (inte nöd-
vändigtvis av innehållet i texterna). Därför kallar jag 
temanumret en religiös pamflett.

Dessutom av, som det tycks, oviljan att medge att 
det är religionerna själva som upprätthåller dogmer 
och teser med sina ”fasta betydelser”, inte ’samhäl-
let’ som gör motsatsen kan man säga, kritiserar och 
ifrågasätter dem, bråkar. Denna finländska demokra-
tiska närvaro är utestängd i temahäftet. Därmed även 
jag som aktivist kring barnens rätt att slippa en Gud i 
österbottniska skolmatsaler (2010). Liksom andra se-
kulära deltagare i diskussioner kring aborträtten, pe-
dofili i religion, mesalliansen kyrka och stat, och så 
vidare.
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Jag skall försöka beskriva vilken etisk värdegrund 
som är utgångspunkten för den besvikelse som jag 
känner för detta Argus-nummer. Först vill jag notera 
att alla ateister inte behöver vara sekulära humanister. 
Richard Dawkins och Christopher Hitchens, som hå-
nas i inledningen, är långt ifrån ’bara’ ateister, vilket 
de som har läst deras skrifter känner väl till.

Humanismen bygger på människan som förnufts-
varelse och hennes förmåga att söka kunskap och lära 
av erfarenheter. Kunskapssökandet gör oss till män-
niskor; dess motsats förkrymper oss. Målet är därmed 
inte ultimata sanningar och bekräftelse i teser och 
dogmer, vare sig de är sekulära eller religiösa, utan 
det ständigt pågående sökandet, den aktiva nyfiken-
heten, det kroniska tvivlet. ’Sanningen’ är alltid pro-
visorisk och övergående. Empiriska studier, kritisk 
analys och öppen argumentering är metoder för att 
nå fram till en så saklig och objektiv beskrivning av 
verkligheten som möjlig. Vetenskap är metod. Pseu-
dovetenskap uppbärs av trolldom, må det vara ny- 
andliga hälsokurser, healing, homeopati eller försök 
(”intelligent design”) att förneka den darwinistiska 
teorin om arternas uppkomst. 

I en sekulär stat, i ett demokratiskt samhälle, är 
alla offentliga beslut och verksamheter livåskådnings-
neutrala. Det innebär att alla medborgare har rätt att 
utöva sin livsåskådning, i grupp eller ensamma, un-
der förutsättning att detta inte kommer i konflikt med 
andras. Endast i en sekulär stat kan den kristne utöva 
sin religion fritt, liksom den sekuläre står fri från reli-
giösa eller andra normativa sedvänjor. Eftersom Fin-
land ännu inte är en sekulär stat finns inte denna fri-
het.

Precis som individens rätt skall överglänsa kollek-
tivets, har alla människor rätt till kroppslig integritet. 
Det innebär rätten för den enskilde att själv välja sex-
ualpartner, rätt för kvinnan att avbryta sin graviditet, 
rätt för barnet till sin egen kropp och respekt, rätt för 
alla att bestämma i frågor om behandling och vård i 
livets slutskede. Humanistisk medicinsk etik är emot 
behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. 
Religiösa läror utsätter människor för livsfara. Jag har 
själv bevittnat (i Uganda) hur katolska läkare vägrat 
att använda kondom för att rädda kvinnor från att för-
blöda efter (oftast) illegala aborter. Den katolska mot-
viljan mot kondom var (och är) i första hand riktad 
mot dess användning som medel att förhindra gravi-

ditet, men är i det här exemplet samtidigt ett angrepp 
mot aborten vilket gör denna religiösa föreställning 
ännu mera obehaglig.

Den offentligt finansierade skolan skall främja ett 
öppet och kritiskt tänkande, demokrati, jämlikhet och 
jämställdhet. Skolan skall vara sekulär, undervisa i 
olika livsåskådningar och upprätthålla en neutralitet 
till dessa. Den icke-konfessionella skolan eller den 
demokratiska skolan, vare sig den är placerad i Sve-
rige eller Finland, finns ännu inte. Kristendomen har 
en särställning både i läroplan och undervisning, inte 
det friställda livsåskådningsprogrammet som rimligt-
vis borde ersätta religionsämnet. Ett sådant pedago-
giskt program skulle belysa kristendomens många si-
dor mera korrekt, även de goda. Jag dristar mig tro att 
Vikström håller med. Detta sker inte idag någonstans 
i Europa.

Barnets rätt till en vetenskapligt baserad allsidig 
kunskap skall inte grumlas av religion som kamoufle-
rad kulturell eller traditionell norm. Medveten osan-
ning i skolan kan inte tillåtas. Religiösa ceremonier 
tillhör inte den obligatoriska skolan, menar jag. Det 
gör inte heller de religiösa friskolorna och de teolo-
giska fakulteterna vid universiteten. Det skulle i det 
senare fallet innebära att den Teologiska fakulteten 
vid Åbo Akademi upplöstes och dess forskning och 
undervisning fördes över till samhällsvetenskap och 
humaniora och underställdes de vetenskapliga princi-
per som dessa tillämpar.

I augusti 2010 pekade juristen Tomas Sundell fing-
ret ner för min klagan hos Regionsförvaltningsverket 
om bordsbön i tre kommunala skolor i norra svenska 
Österbotten. Jag ansåg att bordsbön i skolverksam-
het stod i strid med de mänskliga rättigheterna och 
barnets rätt till en mångsidig och neutral undervis-
ning. Sundell eller myndigheten förklarade att under-
visningen givetvis skall vara konfessionslös, men att 
religionsutövande i skolan är i enlighet med religi-
onsfrihetslagen, att bordsbönen är en del av skolans 
”verksamhetskultur”. Skolorna kunde fortsätta prak-
tisera religion på skoltid och Kyrkpressen jublade.

Här uppträder en naturlig målkonflikt mellan det 
sakrala (det religiösa) och det sekulära (det neutrala). 
Att godta religionsutövande i skolan med hänvisning 
till religionsfrihetslagen och samtidigt hylla den kon-
fessionslösa undervisningen är att tala i gåtor. Det går 
inte ihop. Den individuella fri- och rättigheten går all-



393Nya Argus 12–13 / 2013

dEbatt ◆  dEbatt ◆  dEbatt ◆  dEbatt 

tid före. Barnets rätt till sin skola kan inte underkas-
tas religionsfrihetens osäkerhet och otydlighet; reli-
giös könsstympning kan aldrig heller legitimeras med 
hänvisningar till olika trosföreställningar, varken poj-
kars eller flickors. Frihet och rättighet är inte synony-
ma. De moralkonservativa har fel. Det är inte föräld-
rarna som skall tillfrågas om det är OK med bordsbön 
eller inte för sin unge. Det är skolans uppgift och an-
svar att ge barnet den pluralistiska undervisning man 
är betald för att ge. Skolledarna hukar. De mänskliga 
rättigheterna är inga grupp- eller särrättigheter.

Nej, friheten är ingen illusion (Hagman). Den är verk-
lig. Religionssociologen Madeleine Sultan Sjöqvist 
säger: ”Förut lämnade folk [...] kyrkan för att de inte 
trodde. Nu lämnar de den för att de tror.” På friheten.

raoul J .  Granqvist

svar: 

Raoul J. Granqvist hakar på diskussionen om reli-
gionens roll och kommer med konkreta exempel på 
tvisteämnen som han anser borde ha behandlats mer 
utförligt i numret. Vi som skrivit inledningskommen-
taren beklagar att Granqvist inte verkar se skillnaden 
mellan (I) att förmedla ett teistiskt budskap och (II) 
att diskutera religionens roll i samhället. Samman-
blandning bygger på den i insändaren uppmålade ri-
gida dikotomin mellan ’samhälle’ och ’religion’ där 
den tidigare får stå för sekularism och den senare för 
teism. Utgående från denna dikotomi blir diskussio-
ner om religionens roll automatisk ett ’teistiskt bud-
skap’ för Granqvist. Tyvärr verkar det ha gått Gran-
qvist förbi att temanumrets avsikt bland annat var att 
problematisera denna mycket förenklande dikotomi. 
Angående frågan om ”religionen på sina egna pre-
misser” kan vi konstatera att Granqvist, utgående från 
den distinktion vi tecknade, hör till dem som anser att 
religionens möjligheter har uttömts av det onda som 
har gjorts (och görs) i dess namn. 

Yasmin nYqvist
Redaktör för temanumret om religion och samhälle

& Jonas aHlskoG

den bortglömda författaren  
skall inte tiga

Presentationerna av flera av höstens romaner i me-
dia, i bokhandlar och på bokmässor visar att den 
trend, som jag påtalade och varnade för i en artikel i 
Hufvudstadsbladet i februari 2001, inte bara fortsatt 
utan blivit alltmera utslagsgivande. Jag skrev att för-
fattaren som försäljningsobjekt är viktigare än bokens 
innehåll, författarens avsikt, språk och stil. De person-
liga relationerna, bindningen mellan förlagsredaktö-
rer, kritiker, bokkhandlar och prisnämndsmedlemmar 
avgör vilka böcker som körs fram, och på vilket sätt 
– från förlagets annonsering, stort uppslagna recensi-
oner och intervjuer i nyhetsmedia till särbehandling i 
bokhandeln och hysterin kring pristävlingar. Här står 
sig de små förlagen slätt. Det finns litteraturkritiker 
med kunnande och integritet som motstått utveck-
lingen men varför förefaller deras antal att minska? 
Många kulturjournalister har kapitulerat inför kom-
mersialismen och populariserandet. Jag tillade att jag 
har full förståelse för att ekonomiska villkor bör be-
aktas ”men det är inte bra när kommersiella intressen 
och en vulgariserad marknadsföring dominerar bok-
marknaden”.

Orsaken till min artikel, ”Författaren skall inte 
tiga”, var den ovannämnda trenden och den recension 
av min roman Livets skärvor som ingick i Hbl den 
30.1.2001 – en och en halv månad efter landsortstid-
ningarnas recensioner. Romanens viktigaste teman – 
den rysk-finländska familjen, vårt inbördeskrig och 
utvecklingen i 1930-talets Europa som splittrade en 
vänkrets – nämndes inte. Jag lämnade in min text till 
tidningen och fick den 8.2 en skriftlig uppmaning av 
dåvarande kulturchefen Tuva Korsström att förkorta 
inlägget, vilket jag gjorde. Men texten förkortades 
ytterligare av redaktionen utan diskussion med mig. 
Slutligen publicerades artikeln den 21.2.

Livets skärvor hade fått back av Schildts förlag 
(mitt förlag sedan 1947) med motiveringen att förla-
get inte var intresserat av historiska romaner. Sex år 
tidigare, år 1994, utgav Schildts min roman När cir-
keln sluts trots att den innehöll utvecklingshistoriska 
skildringar, däribland den gryende nazismen hos oss 
och det växande judehatet även bland skolbarnen.

Gustaf Widén presenterade Livets skärvor, som ut-


