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Vad har hänt sen sist vi träffades? 
Mycket naturligtvis eftersom vi inte träffats sedan 25 november förra året. Alla utom en deltagare 
fortsätter. Hunden som människans bästa vän bekräftades. Två deltagare vittnade om sin entusiasm 
inför kommande hundköp: en australian cobberdog och en springer spaniel. I övrigt både stort och 
smått: Om Grönköpings veckoblad, hästar som på gammaldags vis hämtar komposttunnor i Högbo, 
artros och cancer, inbrott i villan, flygkraschen i Teheran och så förstås Coronaviruset.

Kvällens ämne hade jag själv föreslagit efter inspiration från Fredrik Lindströms vinterprat, som 
tyvärr ingen hade lyssnat på: om religion och religiositet. Hans tes är att samtidigt som svenskarna 
är världens minst religiösa folk (om man avser tro på en Gud) så är vi ett av världens mest troende 
folk. Men då handlar tron om nånting annat: tomten och julklappar, en extrem jag-centrering, 
betydelsen av pengar, karriär, bostadsrenovering och reseupplevelser som andra omhuldade 
fenomen.

Men nu kom samtalet i huvudsak att handla om hur vi ser på religion och religiositet med en gud 
som en central del i trosuppfattningen.

På min uppmaning att gradera den spontana känslan för ämnet visade det sig att flertalet hade svårt 
att gradera. Det fanns en tydlig uppfattning att graderingen blev ett meningslöst genomsnitt.
Å ena sidan finns många positiva aspekter, å den andra många extremt negativa.

Positiva:
✔ gudstron kan ge stor tröst och trygghet (en gud kan vara en ställföreträdande förälder – 

främst kanske en fadersgestalt)
✔ en gud kan vara ett uttryck för vår oförmåga att förstå och förklara vår sinnrikt balanserade 

miljö och biologi. 
✔ religionen kan med sina ritualer och regler ge trygghet till de människor som har behov av 

en trosuppfattning med tydlig struktur
✔ gudstron kan utgöra en bas för moral och etikuppfattningar
✔ tron på ett paradis kan vara en tröst för den som lever ett eländigt liv
✔ världen skulle vara fattig på kultur om t ex kyrkor och musik som fundament i en religiös 

värld skulle försvinna
✔ gudstron kan ge livet en mening

Negativa:
✔ fundamentalistiska religiösa element utvecklas lätt som kan vara farliga, våldsamma och 

förtryckande (terrorism, hederskultur) 
✔ tron på ett liv efter detta i ett paradis eller liknande kan bidra till att man inte gör det bästa av

livet just nu (Martin Hägglund, filosofen och författaren till boken This Life får vi 
återkomma till)

✔ religiösa forum leder inte sällan till förtryckande maktstrukturer
✔ tron på just min gud kan medföra misstroende och förtyck av de som har andra gudar
✔ i många religiösa skrifter och regelböcker finns möjlighet att tolka in intolerans mot andra 

och respektlöshet gentemot minoritetsgrupper; homosexuella och transpersoner, andra raser. 
En gradering av människor ligger nära till hands

✔ de flesta religioner är tydligt patriarkala

Andra synpunkter som kom fram:
balansgången mellan religiösa uttryck i beteenden (typ böneutrop), kläder(typ burka)  och ritualer 



(typ könsstympning, omskärelse och hederskulturen)  kontra vår uppfattning i Sverige av rätt och 
fel, ibland uttryckt i Lagen, kan vara svår. 
Vissa beteenden måste vi tydligt ta avstånd ifrån, andra är svårare. Exempel på svårare 
ställningstaganden är religiösa friskolor eller föräldrars rätt att påverka sina barn (religiös 
indoktrinering). 
Respekten inför andras trosuppfattning och beteenden om det strider mot vår egen uppfattning av 
frihet att tycka, tänka och värna är också en svår balansgång.
I Frankrike har begreppet Laiseté en tydlig folklig förankring. Det innebär en klar åtskillnad mellan 
religiöst liv och staten.

Ett uttryck som användes i en tidigare samtal är på sin plats här också:
Gud är det inget större fel på – personalen däremot kan ifrågasättas!

Vi ses igen 17 februari och har som ämne Trygghetsnarkomanernas land. 
(Det finns plats för andra ämnen också som ni gärna får föreslå) 

/Per-Johan


