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√ om religion och demokrati

Elias Berg

Inledning
följande text handlar om två problem. Det ena problemet 
är förhållandet mellan två olika centrala inslag i en mycket allmänt 
accepterad demokratisk teori. Detta är relationen mellan yttrande-
frihet och religionsfrihet. Det andra problemet är religionen som 
konfliktorsak. I europeisk historia är de mest kända exemplen 
hugenottkrigen i Frankrike på 1500-talet och trettioåriga kriget i 
Tyskland på 1600-talet. I dagens värld är konflikterna i Mellanös-
tern framträdande exempel.

Religionens karaktär
vilka påståenden karakteriserar en religion? Bland dess 
centrala påståenden ingår (nästan) alltid att det finns en gud eller 
flera gudar. Buddhismen brukar anses vara en religion, fast den inte 
antar några gudar utan bygger på berättelser av olika historiskt exis-
terande vishetslärare, var och en med den religiösa titeln »Buddha».1

Man kan dock för enkelhets skull bortse från dessa komplikatio-
ner och i stället utgå från antagandet att religionen är »monoteis-
tisk», dvs. påstår att det bara finns en Gud. Denna religion påstår, 
för det första, att Gud existerar. Religionen påstår, för det andra, att 
Guds existens visar sig genom den av Gud skapade världen. Religi-
onen påstår, för det tredje, att Guds existens visar sig genom den av 
Gud utvecklade världen. Religionen påstår, för det fjärde, att Gud 
är både god och allsmäktig.

Religion och sanning
för att ta ställning till religionens sanning måste man alltså 
granska fyra olika frågor:

(1) På den första frågan kan man ge två olika svar. Det ena svaret 
är: Vi vet inte om det finns någon Gud. Den som ger detta svar bru-
kar kallas »agnostiker». Men det är inte uppenbart hur man ska 
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tolka innebörden i detta svar. En möjlig tolkning är att det är lika 
sannolikt att Gud existerar som att han (hon, den) inte existerar. 
Ett skäl att likställa sannolikheterna här skulle kunna vara att man 
inte kan visa att någonting inte existerar. Jag kan t.ex. inte bestämt 
veta om det finns kentaurer någonstans i världen. Ändå har vi väl 
alla svårt att tro på deras existens. Man kan naturligtvis invända 
här att Gud inte kan likställas med en kentaur. Men det är svårt att 
förstå hur man från omöjligheten att bevisa frånvaro av Gud skulle 
kunna härleda hans (hennes, dess) närvaro. Sannolikheterna för 
Guds närvaro och frånvaro kan inte sägas vara lika stora. Det blir 
därför svårt att försvara agnostikerns uppfattning, och det förefal-
ler rimligare att bestrida existensen av Gud, dvs. att vara det som 
brukar kallas »ateist».

(2) Men detta resonemang kan förefalla alltför enkelt. Det är ju 
tänkbart att Guds existens visar sig i hans (hennes, dess) gärningar. 
Gud kanske har skapat världen och därmed visat att han (hon, den) 
finns till. Ett antagande att Gud har skapat världen kan dock föran-
leda en fråga om vem som skapade denna Gud och därefter om vem 
som skapade denna föregående Gud, osv., osv., vilket således tycks ge 
upphov till den teoretiskt otympliga företeelsen »oändlig regress».

Möjligtvis skulle man kunna undgå detta problem genom att 
betrakta den gudomliga skapelseakten som en engångsföreteelse 
jämförbar med den i moderna astronomers teorier förekommande 
ursprungliga »big bang» (eller möjligen serien av »big bangs»). 
Det finns emellertid ett problem här. Den gudomliga skapelseakten 
kan – i motsats till astronomernas »big bang(s)» – inte underbyg-
gas genom vetenskapligt prövbara argument. Det finns inga goda 
skäl att tro att världens tillkomst beror på en gudomlig skapelseakt.

(3) Påståendet att Gud har utvecklat världen strider ju mot 
Charles Darwins teori om det naturliga urvalet varigenom endast 
de livsdugligaste arterna överlever.2 Darwinismen har länge mött 
starkt motstånd bland kristna fundamentalister, inte minst i USA. 
På senare år har dessa grupper framlagt en teori om »Intelligent 
Design», vilken antas beskriva Guds kreativa ingripande i världens 
utveckling.3 Teorin om »Intelligent Design» drabbas dock av sam-
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ma invändning som identifikationen av den gudomliga skapelse-
akten med astronomernas »big bang»: Den kan inte underbyggas 
genom vetenskapligt prövbara argument.

(4) Påståendet att Gud är både god och allsmäktig4 ger upp-
hov till frågan hur han (hon, den) då kan tillåta så mycken ondska 
(svält, tortyr, mord, krig, mm.) i världen. Det är svårt att se någon 
möjlighet att komma tillrätta med denna svårighet.5

Enligt den här gjorda granskningen tycks det alltså inte finnas 
några intellektuella skäl att tro på Gud. Många religiöst troende 
(bland såväl kristna som andra religiösa grupper) accepterar de in-
tellektuella skälen mot gudstro, men de anser att dessa skäl är för-
enliga med andra typer av resonemang, vilka de utvecklar för att 
ge stöd åt sin egen tro på Gud.6 Andra religiöst troende hävdar att 
religiös tro kan underbyggas med bara för den utformade speciella 
skäl. Det är emellertid inte lätt att inse giltigheten av sådana sär-
konstruerade skäl.

Religion, sanning och demokrati
det här diskuterade sambandet mellan religion och sanning 
avgör dock inte frågan om sambandet mellan religion och demo-
krati. Denna fråga har ytterligare komplikationer.

Antag att de intellektuella invändningarna mot religionens på-
ståenden är sanna, och att en ateist är helt övertygad om deras 
sanning. Därav följer dock inte att ateisten måste låta sin ateism 
väga tyngst i sitt ställningstagande i samhällsfrågor. Några reli-
giösa människor kan vara mera demokratiska (dvs. mera positivt 
inställda både till demokrati och till dess institutionella stöd, t.ex. 
välfärdsstaten) än några icke-religiösa människor. I så fall har en 
demokratisk ateist större skäl att solidarisera sig med de förra än 
med de senare.

Det bör här betonas att en människa har många olika identiteter. 
Dessa kan hänga samman med hennes språkliga ursprung, hennes 
konstnärliga intressen, hennes vetenskapliga verksamhet, hennes 
religiösa (eller icke-religiösa) uppfattning, hennes medborgarskap, 
hennes partipolitiska sympatier, mm., mm. I en given situation kan 
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hon självständigt prioritera mellan dessa olika identiteter. Hon har 
ingen enda uteslutande »naturlig» identitet, vilken »ödet» tving-
ar henne att underkasta sig.7

Religion och moral
inte sällan påstås att moralen8 blir säkrare om den har en reli-
giös grund. Men här bör man skilja på två olika problem: moralom-
dömenas karaktär och säkerhetens innebörd. 

I ett moraliskt omdöme karakteriserar vi en företeelse – t.ex. 
en mänsklig handling – såsom (mer eller mindre) god eller ond, 
rättsenlig eller rättsstridig. Detta förutsätter att vi självständigt tar 
ställning till denna handling. Vare sig handlingen i fråga har fått 
gudomlig sanktion eller inte, måste vi därför vara övertygade om 
att den verkligen har den karaktär som vi tillskriver den. Vår karak-
teristik, inte Guds, är här följaktligen helt avgörande.

Man kan säga, att en »säker» moral är en sådan som faktiskt 
efterlevs av sina anhängare. Antag att vi tror på Gud, och att Guds 
karakteristik av den diskuterade handlingen överensstämmer med 
vår egen. Kan denna gudomliga sanktion leda till bättre moralisk 
efterlevnad?

Alla religioner tycks förespegla sina anhängare någon typ av 
lycklig tillvaro bortom detta jordeliv. Enligt somliga religioner 
kommer deras anhängares moralefterlevnad att belönas eller be-
straffas hinsides döden. Möjligen kan sådana föreställningar stärka 
denna efterlevnad. De som inte tror på Gud kan inte heller antas 
tro på något annat liv än det jordiska. De måste därför koncentrera 
sig på detta liv och inte bry sig om straff eller belöning efter jorde-
livet. Men vi kan inte veta om deras koncentration på den förelig-
gande verkligheten gör dem mindre benägna att i denna efterleva 
sina moraliska överväganden.

Religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati
religionsfrihet9 och yttrandefrihet är nödvändiga in-
slag i demokrati. Att det ändå råder ett problematiskt förhållande 
mellan religionsfrihet och yttrandefrihet blev uppenbart efter pu-



38 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010

elias berg

bliceringen av Muhammed-karikatyrerna i den danska tidningen 
Jyllands-Posten våren 2006. Publiceringen ledde till våldsamma upp-
lopp i flera muslimska länder, där uppretade folkmassor satte dans-
ka och andra skandinaviska byggnader i brand.

I dagens värld utgör konflikter mellan och inom etniska10 grup-
per ett allvarligt hot mot demokratin. Dessa konflikter är vanligen11 
religiöst grundade, och det moraliska innehållet i de olika religio-
nerna bestämmer därför ofta konflikternas innebörd. Yttrandefri-
heten medger otvivelaktigt rätt att både kritisera och skämta med 
religion och religiösa företeelser.

Mohammed-karikatyrerna drabbade huvudsakligen i Skandina-
vien relativt nyligen invandrade folkgrupper, och den svenska de-
batten om dem färgades av detta.12 Finns det då inga gränser för 
kritik och skämtande på detta område? I den mest kända skriften 
till yttrandefrihetens försvar, John Stuart Mills Om friheten, betonar 
författaren vikten av måttfullhet och att inte överskrida gränsen för 
skälig diskussion.13 I Sverige finns det också lagbestämmelser som 
uttryckligen förbjuder »hets mot folkgrupp».14 Men det är osäkert 
om och i vilken utsträckning dessa lagbestämmelser kan juridiskt 
tillämpas på religiösa grupper. Det är också svårt att tillämpa dem 
på ett demokratiskt godtagbart sätt.

För de flesta människor spelar familjen en central – positiv och/
eller negativ – roll. En religions beskrivning av denna roll blir så-
ledes ett viktigt inslag i religionens moraliska innehåll. Medan alla 
religioner betonar familjens positiva roll för individens utveckling, 
finns det skillnader mellan olika religioners uppfattning om indi-
videns rätt till frihet från familjens sedvänjor. Starka krav på in-
dividuell underkastelse finns inom flera religioner, sedvänjor som 
starkt begränsar familjemedlemmars – särskilt kvinnors – individu-
ella frihet. Där förekommer rent av försvar för »hedersmord» på 
kvinnor, vilka vägrar att underkasta sig föräldrars eller bröders fö-
reskrifter om lämpliga äktenskapspartners för dem; där finns också 
bestämmelser som fördömer frivilligt homosexuellt eller bisexuellt 
umgänge mellan vuxna människor. Sådana bestämmelser är givet-
vis helt oacceptabla i ett demokratiskt samhälle.
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Religion, etnisk konflikt och sekularisering
i dagens värld är religion viktig främst för dess samband med et-
nisk konflikt. Sådan konflikt uppstår inte bara vid konfrontationer 
mellan etniska grupper utan drabbar även medlemmar inom dem.15

Etnisk konflikt är ett allvarligt hot mot demokratin. Sådan kon-
flikt har vanligen samband med religion. Religionen kan följaktli-
gen ofta bli ett hot mot demokratin. Religionen har för närvarande 
en privilegierad ställning i (nästan) alla länder, och det finns ur 
demokratisk synpunkt därför skäl att sätta gränser för denna sär-
ställning. En grundprincip för en demokratisk stat måste vara full-
ständig religionsfrihet för såväl religiöst troende som icke-religiösa. 
Religionen blir då en »privatsak», och staten blir »sekulär». Det 
bör påpekas att »sekulär» inte är detsamma som »ateistisk». En 
»sekulär» stat motverkar inte religion; den accepterar religionsfri-
het och står neutral mellan olika religiösa och icke-religiösa upp-
fattningar. Sekulära stater är idag bl.a. Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland, USA, Spanien, de skandinaviska staterna och Indien. 
Religiöst grundade stater är bl.a. den katolska Vatikanstaten, det 
judiska Israel,16 det hinduiska Nepal och de muslimska staterna Pa-
kistan, Saudi-Arabien, Egypten och Iran. En principiellt ateistisk 
stat är dagens Kina (liksom gårdagens Sovjetunionen).

Religion och skolundervisning
genom obligatorisk skolundervisning kan staten ge 
medborgarna grundläggande kunskap om världen. En demokratisk 
stat måste därför se till att skolorna ger sina elever kunskap och inte 
sprider uppenbara vanföreställningar. Det kan visserligen ofta vara 
svårt att skilja kunskap från villfarelse, men genom fri diskussion 
bland forskare, i massmedia och mellan lärare och elever i skolklas-
serna går det vanligen att minimera denna svårighet. Det bör också 
starkt betonas att denna fria diskussion alltid måste innefatta all-
varliga debatter – inte minst inom skolklasserna – kring religiösa 
människors överväganden som stöd för sin tro.

Det finns dock ett problem här. Den kunskapsbaserade skolun-
dervisningen kan ställa krav som vissa religiösa grupper ser som 
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oförenliga med religionsfriheten. Dessa grupper hävdar att de har 
rätt att ställa sina barn utanför det allmänna skolsystemet och i stäl-
let ge dem grundläggande undervisning enbart i sina egna konfes-
sionella skolor.

Religionsfrihet kräver att religiösa människor har rätt att under-
visa sina barn i sin egen religion (t.ex. i »söndagsskola» för kristna 
i Sverige). Man kan också tänka sig visst skattesubventionerat stöd 
till mindre bemedlade familjer för sådan undervisning. Däremot är 
religiösa friskolor inom det för alla barn och ungdomar obligatoris-
ka skolväsendet ett hot mot demokratin. Deras verksamhet bidrar 
till att kringskära de för alla medborgare gemensamma grundkun-
skaperna och därmed till att försvaga medborgarnas stöd till den 
över religionslojaliteter höjda sekulära demokratin.17

Religionens relevans för demokratin
det finns en mångfald av religioner i världen. Nästan alla (med 
undantag av buddhismen) innefattar någon form av gudstro. 
Många av dem är monoteistiska, dvs. de tror på en enda Gud.

Sanningen i monoteistisk gudstro kan ifrågasättas. Det finns 
starka intellektuella skäl att förkasta den och i stället omfatta en 
ateistisk uppfattning. Men religionsfrihet är ett nödvändigt inslag i 
demokratin, och en påtvingad ateism är därför klart odemokratisk.

Ateister är inte heller nödvändigtvis mera övertygade demo-
krater än vad religiösa personer är, och en demokratisk ateist kan 
därför ha mera gemensamt med religiösa demokrater än med ode-
mokratiska ateister. Dessutom har en människa en rad olika identi-
teter anknutna till olika drag i hennes karaktär och verksamhet, och 
hon kan själv prioritera mellan dessa identiteter. Hennes uppfatt-
ning i religiösa frågor behöver därför inte alltid stå i förgrunden.

Religion hänger på flera sätt ihop både med moraliska ställnings-
taganden och med efterlevnad av moraliska regler. Varje människa 
måste själv avgöra sin egen uppfattning om vad som är moraliskt 
riktigt oavsett Guds föreskrifter i den föreliggande frågan. Det är 
däremot svårt att veta om religiösa personer bättre efterlever all-
mänt godtagna moralregler än vad ateister gör.
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Här är också innehållet i en religions moralregler betydelsefullt. 
Inom många religioner förekommer starka begränsningar av in-
dividuell rörelsefrihet, särskilt för kvinnor. Det finns t.o.m. regler 
som tillåter »hedersmord» på kvinnor som vägrar följa sina släk-
tingars föreskrifter vid sitt val av partner, liksom regler som förbju-
der homosexuella eller bisexuella relationer mellan vuxna männis-
kor. Sådana regler är givetvis helt oacceptabla i en demokrati.

Demokratin kräver både yttrandefrihet och religionsfrihet, men 
det kan inte sällan vara svårt att undvika konflikt mellan dessa båda 
friheter. Kravet på yttrandefrihet innebär att det blir nästan omöj-
ligt att stoppa aktiviteter, vilka kränker vissa gruppers religion.

Religionen har en privilegierad ställning i (nästan) alla stater. 
Religionens särställning kan dock medföra risker för demokratin. 
Sekulära demokratier söker begränsa dessa risker genom att be-
handla varje människas religiösa uppfattning som hennes privatsak. 
Det finns många sekulära demokratier i dagens värld, men i de fles-
ta av dem tillåts religiösa friskolor inom det obligatoriska skolvä-
sendet. Därmed utsätter de sig för hotet att förstärka medborgarnas 
religiösa särlojaliteter och försvaga deras gemensamma solidaritet 
med den sekulära demokratin.18

—√|

Elias Berg är pensionerad docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Noter

1 »The word »Buddha» itself means enlightened […]». Sen (2006: 109).
2 Denna teori bör inte sammanblandas med Herbert Spencers »socialdarwinism», vil-

ken grovt förvanskade Darwins idéer.
3 Bland förespråkarna för att skolundervisning om denna teori ska jämställas med 

skolundervisning om darwinismen finns USA:s förre detta president George W. Bush.
4 En teori som söker förena guds godhet och allmakt brukar kallas »teodicé».
5 Kända invändningar mot olika försök att lösa teodicé-problemet finns bl.a. i Voltaire 

(1759) och Hedenius (1949).
6 Bland sådana överväganden skulle kanske helt enkelt ingå ett antagande att intel-

lektuella skäl inte är tillämpliga på det religiösa området. (Varför inte, frågar sig ateisten.)
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7 Se den klargörande analysen i Sen (2006), som övertygande avvisar tesen om 
»Clash of Civilizations» (Huntington 1997).

8 Termen »moral» betecknar ibland föreställningar och uttalanden om det rätta till 
skillnad från termen »etik», som då betecknar föreställningar om det goda. Här används 
termen »moral» som beteckning för såväl det goda som det rätta, och någon åtskillnad 
görs inte.

9 »Freedom of religious worship is a well-established component of liberal democra-
tic constitutions […]»; Barry (1995: 83).

10 Termen »etnisk» används här som benämning på tillhörighet till grupp vilken – med 
hänvisning till en ibland brukad amerikansk formulering – grundas på »race, color, creed 
or national origin».

11 Inte alla politiskt viktiga etniska konflikter är religiöst grundade. I Baskien och Ka-
talonien har folkmajoriteter genomfört icke-religiöst grundad regional autonomi, vilken 
kan utgöra ett hot mot sammanhållningen inom nationalstaten Spanien.

12 Man kan fråga sig om den svenska debatten kring de danska bilderna skulle ha 
haft samma karaktär om dessa hade varit antisemitiska och drabbat judar.

13 »[T]he free expression of all opinions should be permitted, on condition that the 
manner be temperate, and do not pass the bounds of fair discussion.» Mill (1946: 4).

14 Sveriges Rikes Lag (2002); jfr Tryckfrihetsförordningen (1995).
15 I Barry (2001) påpekas att positiv särbehandling av minoritetsgrupper ofta får så-

dana negativa följder för dem själva. Se också Sen (2006: 114–119, 149–169).
16 När den palestinska majoriteten utgjordes av Al Fatah (och PLO), som innefat-

tade såväl kristna som muslimer, var den palestinska staten konfessionslös. Då förde 
den judiska staten Israel ett ensidigt religionskrig mot Palestina. Se Berg (2003). Ef-
ter Hamas seger i Palestina och Olmerts seger i Israel (båda genom demokratiska val) 
rådde det fram till det av FN påbjudna, ytterst osäkra, vapenstilleståndet ett ömsesidigt 
religionskrig i området. I detta krig deltog inte bara israeler och palestinier utan också 
det antisemitiska och Sharia-fundamentalistiska, av Iran finansierade Hizbollah. Det se-
naste kriget i Libanon utbröt när Israel krävde frigivning av två israeliska soldater, vilka 
hade tillfångatagits av Hizbollah. Denna motståndsrörelse skickade långskjutande rake-
ter dels mot civilbefolkningen i norra Israel, dels mot israeliska flyget, armén och flottan, 
vilka genom invasion i södra Libanon (utan framgång) sökte krossa Hizbollah. Israels 
ohämmade krigföring drabbade hårt den libanesiska civilbefolkningen.

17 Sen (2006: 11, 117–119, 160).
18 Varmt tack till Magnus Jedenheim-Edling för synpunkter.
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