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Abstract 
 

Detta arbete behandlar hur några av ateismens främsta företrädare, Richard Dawkins och 

Christopher Hitchens, valt att angripa religion och religionens påverkan på politik, utbildning, 

vetenskap och den individuella människan. Deras angrepp bemöts av kristna apologeter, I 

detta fall Alister McGrath och Dinesh D'Souza. För att finna svaren på våra frågeställningar 

så har vi genomfört ett litteraturstudium av ateistisk litteratur samt av apologeternas svar på 

densamma. Vi har använt oss av den hermeneutiska forskningsmetoden, i vilken vi med hjälp 

av vår förförståelse har tolkat de olika sidornas ståndpunkter. Resultatet visar att när det gäller 

ateisterna, så anser dessa att religion är en icke bevisad, icke vetenskaplig och vidskeplig 

kvarleva från ett äldre system som möjligen hade sin plats som förklaringsmodell för 

bronsålderns människor, men att religion inte borde ha någon plats i dagens logiska och 

vetenskapligt grundade samhälle De ser religionen som en motsats till vetenskap. 

Apologeterna försvarar religionen och religionens plats i samhället och tycker vidare att 

religion och vetenskap mycket väl kan kombineras. När det gäller påverkan på den 

individuella människan och politiken så anser apologeterna att religiös påverkan är av godo 

och tvärtemot ateisternas önskemål kan tillåtas ta ännu större plats än idag. 
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1. Inledning  
 

Ateism är ingen religion, den är frånvaron av tro på religion eller någon högre makt. 

Vi ska båda bli lärare i religionskunskap på gymnasienivå. Där skall undervisningen vara 

allsidig och ickekonfessionell. En stor del av den svenska befolkningen är med i någon 

religiös församling, den största delen i den numera fristående Svenska Kyrkan. Men Sverige 

anses trots detta vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen. En stor del av 

befolkningen har trots medlemskap i en religiös församling ingen tro på högre makt. Enligt en 

amerikansk undersökning (Zuckerman 2005) är Sverige det land i världen som har den högsta 

andelen icke troende. Den anger att siffran 85 % och denna siffra skall inkludera både ateister 

och agnostiker. Övriga delar av Västeuropa samt Japan visar också på höga andelar av icke 

troende. Om någon skulle framföra att religionen måste tryckas tillbaka från det offentliga 

livet och politiken i Sverige skulle detta mötas av ett frågande, eftersom detta ju i hög grad 

skett redan, liksom i många andra europeiska länder. 

 

Så är dock inte fallet i USA, där samma undersökning som ovan visar att endast 9 % av de 

intervjuade vill kategorisera sig själva som icke troende (Zuckerman 2005). USA är också ett 

land där religionen påverkas av politiken på ett helt annat sätt än i exempelvis Sverige. USA 

har en speciell klausul inskriven i sin konstitution som ska garantera separation mellan stat 

och kyrka. Trots detta anser kritiker att inget annat land i västvärlden är så påverkat av 

religion i sin politiska agenda Det är också i USA som ateistiska debattörer huvudsakligen har 

väckt uppmärksamhet. Denna debatt har självklara kopplingar till sådant som abortfrågan, 

stamcellsforskning, de evangelisk-kristnas starka ställning i den amerikanska kongressen och 

Vita huset samt frågan om försök att införa kreationism [skapelselära] på skolschemat 

parallellt med Darwins lära om evolutionen. Denna uppsats kommer inte att handla om just 

ateismens offensiv i USA, utan mera allmänt om ateismens utmaning mot religion. Det är för 

läsaren dock nyttigt att hålla i minnet att ateism, som inte ses som något ovanligt eller 

märkvärdigt i Västeuropa, framkallar helt andra känslor i det ”religiösa” USA och att debatten 

som har utlösts där, via amerikanska media nått hela västvärlden. 

 

Ett antal ateistiska debattörer har kommit i fokus i USA, namn som Richard Dawkins, 

Christopher Hitchens, Sam Harris och Daniel Dennett med flera, har väckt stor 

uppmärksamhet för sina attacker mot religion och religiös påverkan på samhället. Dessa 
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debattörer nöjer sig inte med att själva ha en ateistisk syn på tillvaron. De vill även att andra 

skall omvändas till denna syn, och framför allt att religionen inte skall få så stort utrymme i 

det politiska och offentliga rummet. Vi anser att denna debatt är ett hittills ganska outforskat 

ämne här hemma i Sverige och vill därför undersöka några av dess främsta förespråkare 

närmare.  

 

Samtidigt har givetvis religionen sina försvarare. Debattörer som menar att religion är något 

gott och nödvändigt för individ och samhälle och ger de rätta svaren i både moraliska och 

politiska frågor. Vi kommer därför att undersöka även några av religionens försvarare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Vårt syfte med denna uppsats är undersöka varför några av ateismens främsta förespråkare 

under de senaste åren valt att gå till angrepp mot religion och religiös påverkan på individ och 

samhälle. Varför har detta varit viktigt för dem? Varför nöjer sig inte dessa personer med att 

vara ateister själva, utan anser att denna syn bör utökas till fler individer och också fler 

aspekter av samhället? Vi undersöker också hur några försvarare av religionen väljer att möta 

dessa angrepp och försöker därmed analysera och ge en bild av den debatt som har förts. 

 

Frågor som vi ställer för att försvara och uppnå vårt syfte är; 

 

• På vilka grunder anser de ateistiska debattörerna att religioner skall motarbetas? 

• Vilka är deras huvudsakliga argument mot religion? 

• Vilka är de argument som religionens försvarare använder för att motivera religion 

och religiös påverkan på samhälle och individ? 

 

1.3 Metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ litteraturstudie av viktig ateistisk litteratur samt 

apologeternas svar på denna litteratur. I boken Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till 

metodteori (2004) lyfter Jan Hartman fram både det hermeneutiska och det positivistiska 

perspektivet. Hartman beskriver hermeneutiken som den vetenskapsteori som visar att 

förståelse är viktigare än att förklara orsakssammanhang. Det går alltså inte att hitta det 
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absoluta "rätta" svaret, det är vår egen förståelse som bestämmer hur vi väljer att tolka 

omgivningen.  

 

Vi har valt det hermeneutiska synsättet eftersom uppsatsens syfte är förståelseinriktat. 

Uppsatsen handlar om varför några av ateismens främsta förespråkare väljer att gå till angrepp 

mot religionen. Vi har genom att studera dessa utvalda texter sökt svar på våra 

frågeställningar och därmed försökt uppfylla vårt syfte. Vår metod blir således hermeneutisk, 

och svaren vi vill finna hittar vi genom litteraturstudier, i vilka vi tillämpar den hermeneutiska 

tolkningsmetoden.   

 

I boken Forskningsmetodikens grunder (2003) säger Runa Patel att hermeneutik betyder 

tolkningslära, och detta är numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.  

Den hermeneutiska forskaren tar sig an forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förståelse. Denna förståelse, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 

bär på, är både en tillgång och ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.  

Det finns inte heller någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska 

forsningen. Helhet och del, subjekt eller objekt, forskarens egna förstålelser bidrar till en 

helhet som hela tiden lever och utvecklas. 

 
 

1.4 Urvalsprocess  
 
Varför har vi då valt just dessa författare och debattörer? Hur kan vi motivera dem före någon 

annan? Eftersom vår utgångspunkt var att förklara ateismens offensiv under de senaste åren så 

var ett fåtal namn aktuella. De är de namn som flitigast har deltagit i debatten och gjort 

märkbara avtryck i ateismens frammarsch. Den mest kända av dessa var professor Richard 

Dawkins som med böcker, deltagande i debatter, föreläsningar på universitet världen över, 

samt ett stort antal tv serier i ämnet har klivit fram som ateismens främste banérförare. Han är 

idag enligt vår mening världens mest kände ateist. Han har också väckt stor uppmärksamhet i 

främst USA för sin offensiv mot religiös påverkan på vetenskap, skolmiljö och i politiska 

sammanhang. För oss kändes det helt otänkbart att göra detta arbete utan att ta med Richard 

Dawkins. 
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Som ett komplement till honom valde vi journalisten och krönikören Christopher Hitchens. 

Detta just för det faktum att han inte är vetenskapsman, evolutionsbiolog, atomfysiker eller på 

något annat sätt tillhör vetenskapseliten. En stor mängd ateistisk litteratur finns skrivna av 

människor som tillhör just vetenskapseliten, men genom att deras ståndpunkt redan har 

representerats av Richard Dawkins så menar vi det som att det skulle bli en upprepning av den 

vetenskapliga kritiken av religion. Christopher Hitchens är däremot en slagkraftig 

samhällsdebattör och har en annan infallsvinkel på sin attack på religionen än vad Richard 

Dawkins har. Hitchens angriper främst det han anser är omoraliskt och inhumant med 

religionen i allmänhet och de monoteistiska religionerna i synnerhet. Vi ville med Hitchens ge 

ett komplement till Dawkins mera vetenskapliga infallsvinkel, och visa att ateismen kan hitta 

angreppspunkter på religionen även utan vetenskapens hjälp. 

 

De två debattörer vi valde att representera religionen [främst kristendomen] mot ateismens 

angrepp blev två personer som mer eller mindre direkt har svarat på Dawkins och Hitchens 

böcker. Richard Dawkins bok "The God Delusion" [Illusionen om Gud] har besvarats av 

Alister McGraths med boken "The Dawkins Delusion", Christopher Hitchens bok, "God is not 

great - how religion poisons everything" [Du Store Gud?– Hur religionen förgiftar allt] har I 

sin tur besvarats av Dinesh D'Souzas i hans "What´s so great about Christianity". D'Souza tar 

sig även an Dawkins angreppspunkter i den boken. 

 

De kristna apologeterna väljs alltså primärt för att de har gjort det till sin uppgift att bemöta 

våra utvalda ateister. Det är också av intresse att McGrath, liksom Dawkins i grunden är 

vetenskapsman, medan D’Souza liksom Hitchens är författare och krönikör. Detta gör, enligt 

vårt tycke att spelplanen jämnas ut och att det finns en större möjlighet att jämföra de olika 

synsätten på ett rättvist sätt. Detta skulle ju inte vara fallet om vi lät en erfaren vetenskapsman 

som Dawkins jämföras med någon religiös apologet som inte hade den ringaste hum om 

vetenskap och vetenskaplig metod. När det gäller D’Souza fastnade vi också för dennes löfte 

att så sällan som möjligt använda bibeln i sitt försvar för religionen. Som han mycket riktigt 

påpekar ses inte bibelns texter som något bevis av icke troende, och ännu mindre så hos 

ateismens främsta företrädare. Han använder bibeln väldigt sparsamt i sin argumentering och 

söker i stället andra infallsvinklar för att försvara religion och då främst kristendom. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Vi kommer att avgränsa oss till att behandla dessa fyra utvalda debattörer, två från varje sida 

av debatten. Vi kommer endast att behandla de ateistiska argumenten mot de tre stora 

monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam. Den kritik som Dawkins och 

Hitchens riktar mot polyteistiska religioner känns inte lika angelägen att ta upp i ur svenskt 

perspektiv.   

 

När det gäller religionens försvarare har vi valt två kristna apologeter, vilket kanske kan 

ifrågasättas. Vi resonerar dock så att de ateistiska debattörerna har väckt största 

uppmärksamhet i den kristna delen av världen, speciellt USA och där också fått det största 

motståndet från just kristenhetens försvarare. Utan tvivel skulle också dessa debattörers 

böcker väcka stort motstånd även i den muslimska världen. De har dock inte fått sina böcker 

publicerade officiellt i den muslimska världen och till och med det på pappret så sekulära 

Turkiet har nekat Internetanvändare tillträde till Richard Dawkins officiella webbsida 

(http://richarddawkins.net)   

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Definition av ateism och religion 
 

Med ateism menas enligt www.ne.se: 

 
ateism (franska athéisme, av grekiska nekande a och theo´s 'gud'), åsikten att det 
inte finns någon gud. Ateismens mera exakta innebörd kan vara t.ex. att satsen 
"det finns en gud" är falsk, eller att satser om Gud är meningslösa.  
Dess många utformningar hör samman med de olika gudsbegreppen. Man skiljer 
mellan ateism och agnosticism, tanken att man inte kan veta om det finns någon 
Gud. 
Ateismen som genomtänkt filosofisk teori tillkom på 1600- och 1700-talen och 
hörde ihop med den moderna naturvetenskapens framväxt i västerlandet. 
Ateistiska tankegångar finner vi emellertid tidigt i mänsklighetens historia. I 
Indien uppträdde filosofskolor som inte accepterade Vedas auktoritet. De 
representerar en s.k. religiös ateism (gudar avvisas men delar av det religiösa 
systemet accepteras). Även jainismen och buddhismen är i viss mening ateistiska. 
I det klassiska Grekland fanns ingen systematisk ateism. Däremot uppträdde 
areligiösa världsbilder, naturliga förklaringar av religiöst tolkade fenomen (t.ex. 

http://richarddawkins.net
http://www.ne.se:
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himlakropparna) och av religionen själv. Den skeptiska filosofin undergrävde 
också gudstron. 
I den traditionella ateismen är det främst två typer av argument som framförts. 
Den ena typen utgår från materialistiska och empiristiska synsätt och kan 
utvecklas både som en ontologisk teori (den empiriskt åtkomliga världen är den 
enda som existerar) och som en kunskapsteoretisk teori (vi kan inte ha kunskap 
om något som ligger utanför tid och rum). Den tidigare så starkt upplevda 
motsättningen mellan naturvetenskap och religion har emellertid i dag i stort sett 
försvunnit. Den andra typen av argument är av logisk natur och angriper den 
kristna trons utformning av teodicéproblemet, vilken sägs innebära en motsägelse: 
det går inte att förena satserna att Gud är allsmäktig, att Gud är allgod och att ont 
finns i världen. Argumentet framfördes redan i antiken mot den stoiska 
försynstron och har alltjämt populär slagkraft. 
Genom den analytiska filosofin infördes ett nytt element i gudskritiken: 
gudsutsagorna är meningslösa. En viktig uppgift för de religionskritiska 
filosoferna har varit att påvisa det ohållbara i argumenten för gudstron. Alltsedan 
Kants kritik har det stått klart att de s.k. klassiska gudsbevisen inte håller som 
strikt logiska bevis. Inte heller hänvisningen till s.k. religiös erfarenhet eller till 
upplevelser av mystisk art utgör övertygande argument. 
Religionens livskraft har föranlett ateistiska tänkare att uppställa s.k. immanenta 
religionsförklaringar. Hos Feuerbach och Freud är dessa psykologiska: Gud är 
enligt den förre en projektion av de troendes människoideal; enligt den senare 
skaffar sig människan skydd mot sin livsångest genom att på universum projicera 
bilden av den jordiske fadern. Marx ger en social förklaring: religionen är ett 
medel för social kontroll och en illusion som människan flyr in i när de jordiska 
förhållandena blir outhärdliga. 
Ordet ateism hade från början en negativ klang. I äldre tider, då religionen hade 
en central funktion i det västerländska samhället, såg man på ateism som något 
moraliskt förkastligt och samhällsfarligt, t.ex. redan i Psaltaren (Ps. 14) och hos 
Platon i "Lagarna". Ännu i 1800-talets Storbritannien förekom att ateister inte fick 
vittna inför domstol och att de ansågs olämpliga att ta hand om sina barn. I 
Sverige kunde ateister drabbas av hädelseparagrafen i 1734 års lag. Socialistiska 
agitatorer som Axel Danielsson och Hjalmar Branting åtalades och dömdes enligt 
denna paragraf på 1880-talet. Först 1970 försvann sista resten av paragrafen, när 
man tog bort straffet för brott mot trosfrid. 

 

Religion kan definieras på många olika sätt. För vår uppsats syfte väljer vi två 

definitioner, hämtade från Wikipedia (http://sv.wikipedia). Den första är som följer; 

En religion är ett trossystem som grundar sig på föreställningar om en eller flera 
gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses 
ofta som skapare och som oändligt höjda över det jordiska. Religion kan även röra 
sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta 
sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en 
magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta 
existensen av en själ som lever vidare närmare gud efter kroppens död. 

Symbolik, myter, riter och traditioner hör till religionens kännemärken. 
Ytterligare en kort definition är att "religion är varje specifik tro när det gäller det 
övernaturliga, något som vanligen omfattar ritualer, en etisk kod, en livsfilosofi 
och en världsbild."[1] Religioner kan ses som olika svar på frågor om livets 
mening och mål och om moraliska krav och plikter mot medmänniskorna.[2] Som 
synonymer till ordet religion förekommer bland annat gudstro, tro, 
trosuppfattning, människans förhållande till högre makt, gudsdyrkan, 

http://sv.wikipedia
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gudsförhållande, gudalära, troslära, lära, samt kyrka, trossamfund, trosbekännelse, 
konfession, kult, system av riter. 

 

I den andra definitionen beskrivs religion via sina olika funktioner; 

Religioner har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna 
hantera liv och död, för att förklara förlopp och fenomen där en direkt kausalitet 
eller förklaring var svår att förstå, och för sociala problem med samarbete och 
kontroll i grupper. Mot bakgrund av en begränsad kunskap om världen framstår 
många händelseförlopp som magiska. Psykologisk forskning visar även att 
hjärnan tenderar att se aktiva agenter bakom händelseförlopp i naturen och 
därmed tillskriva "syften" eller bakomliggande "viljor" till naturliga processer. 
Dessa syften och viljor utvecklas därefter till inneboende "andar", som därefter 
blir till "gudar" som i sin tur kan konsolideras i enda gud eller högre makt. Den 
enda art eller underart förutom den moderna människan, Homo sapiens sapiens, 
som anses ha haft någon form av religiös tro är den för ca. 30.000 år sedan utdöda 
Neandertalmänniskan – detta eftersom det påvisats att de begravde sina döda 
under någon slags rituella former. Nutidens religioner är mycket sammansatta och 
komplexa som en följd av att de fått alltfler uppgifter genom kulturell evolution. 
Det är därför möjligt att definiera begreppet religion genom att lista de olika 
funktionerna: 

Riter, myter och traditioner (dop, bröllop, begravningar, gudstjänster, heliga 
skrifter) är religionens yttre uttrycksformer 

för att skapa en samhörighetskänsla inom gruppen, något som ger den enskilde 
troende en känsla av hemvist bland såväl sina nuvarande trosfränder som bland de 
som tidigare upprätthållit traditionen  

för att om och om igen påminna om tron och det transcendenta  

för att föra kunskapen vidare från generation till generation  

för att symboliskt beskriva en antagen övernaturlig verklighet, andar eller gudar  

för att i likhet med konsten ge oss tilltalande föreställningar  

Skapelseberättelser eller ultimata förklaringar 

för att svara på metafysiska frågor om vad som händer efter döden, varifrån 
världen och människorna kommer och så vidare  

Moraliska och/eller etiska system – en grundval av moraliska och etiska 
värderingar finns i alla stora religioner: 

moralen är inte religiös till sitt ursprung utan härrör från att evolutionen gynnat 
dem som inte skadar varandra  

prosociala värderingar såsom reciprocitet, empati och kärlek, goda gärningar och 
avståndstagande från onda gärningar  

förbud mot antisociala värderingar såsom att våld, stöld liksom mot 
systemhotande, revolutionära värderingar  

reglerna har sitt upphov i att ge trygghet och även lycka till folkflertalet och 
religionens normer kan användas för att skapa stabilitet och lugn i ett samhälle  
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etik och moral gynnar även individen enligt flertalet religioner (positiv karma, 
belöningar efter kroppens död), medan onda gärningar resulterar i straff (andlig 
död, helvetet, återfödelse)  

Tröst, omsorg och omhändertagande – till religionens uppgifter hör att 

trösta, stilla oro, minska rädsla inför exempelvis döden  

erbjuda verktyg som bön, botgöring, meditation, andliga sammankomster etc, som 
tröstar, lugnar och minskar rädsla  

tillhandahålla "själasörjare" som undervisar, tröstar, utför riter, svarar för det 
heliga vid bröllop och begravningar med mera  

tillhandahålla en gemenskap som hjälper mot ensamhet  

Ge andliga och gudomliga upplevelser 

i många religioner koncentreras andligheten kring en eller flera gudar eller sådant 
som är uttryck för dessa  

andra religioner, som buddhismen och daoismen, har andra mål än gudar som det 
heligaste att sträva mot  

tillhandahålla en väg (oftast genom mystiken) som underlättar sökandet efter det 
gudomliga eller heligaste inom oss och därmed ett närmande till en gud eller till 
det transcendenta  

 

 

2.2 Richard Dawkins 
 

Richard Dawkins är född 26 mars 1946 i Nairobi, Kenya. Han är genetiker och zoolog men 

mer känd som världens mest kända ateist. Dawkins menar att alla människor är ateister utan 

att de vet om det. Han bygger detta antagande på att det genom årtusendena har funnits 

massor med Gudar såsom Tor, Apollo och Zeus. Människor tror inte längre på dessa Gudar 

men de tror fortfarande på Jahve eller Allah. Dawkins menar att det är det som skiljer honom 

och de traditionella ateisterna från de omedvetna ateisterna. Dawkins har bara tagit bort ännu 

en Gud. Dawkins är professor vid universitetet i Oxford och har publicerat ett antal böcker 

inom ämnet evolution. Hans bok Illusionen om Gud från 2006, som argumenterar för ateism, 

har gett upphov till en intensiv debatt.  

 

2.2.1 Illusionen om Gud   
 

I Illusionen om Gud (2006) argumenterar Richard Dawkins med hjälp av förnuftiga resonemang 

och vetenskapliga metoder för att bevisa att det inte finns fog för att tro på guds existens. Han 
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hänvisar till det förnuftsvidriga i att tro på en ständigt närvarande transcendent högre makt som 

bland annat har makt att aktivt gripa in och påverka historien.  

Dawkins inleder första kapitlet i boken med att varna läsaren för att visa saker i boken kan komma 

att uppfattas som stötande. Eller som han själv säger: 

 

Jag kommer inte att göra mig extra besvär med att såra eller förolämpa, men jag 
tänker inte heller ta på mig silkesvantarna och behandla religionen mildare an jag 
skulle behandla något annat. (2006, s. 47) 

   

I kapitlet nämner Dawkins bland annat de fördelar religioner får inom den offentliga debatten 

bland media och inom den politiska världen. Det finns bland annat en rädsla för att använda 

religiösa namn om parterna skulle befinna sig i en väpnad konflikt. Ett exempel han ger är den 

rådande konflikten på Nordirland där de olika parterna kallas för nationalister respektive lojalister 

istället för protestanter och katoliker. 

I samband med USA:s och Storbritanniens invasion av Irak 2003 rådde ett inbördeskrig i landet. 

Det var shia- och sunnimuslimer som var oeniga. Det var helt klart en religiös konflikt. Men i 

nyhetssändningar och i tidningar rapporterades de om en etnisk resning, när det i själva verket 

handlade om en religiös rensning. 

Ett annat exempel som Dawkins tar upp angående de fördelar som religionen får i debatter och 

media är när en kontrovers rörande reproduktions- eller sexualmoral uppdagas. I samband med 

dessa kontroverser kan man alltid räkna med att en religiös ledare från något religiös samfund får 

en framträdande roll i kommittéer och paneler i radio eller tv. Dawkins menar inte att vi skall 

censurera dessa människor, utan ställer sig istället frågan varför samhället alltid trampar upp en 

stig till deras dörr. De sitter inte inne med någon expert kunskap jämfört med en moralfilosof eller 

en läkare? 

Detta är bara två av flera exempel som Dawkins tar upp i sin bok på fördelar och privilegier som 

religionen får i dagens samhälle. 

2.2.2 Gudshypotesen 
 

I andra kapitlet inleder Dawkins med att ställa upp Guds existens som en hypotes, och 

fastställer att det gamla testamentets Gud är:  
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Avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska; en 
hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; kvinnohatare, homofob, rasist, 
barnamördare, folkmördare, sonmördare; en sjukdomsspridanade, 
storhetsvansinnig, sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illsinnat slår åt 
höger och vänster. (2006, s.51)   

  

Dawkins är noga med att påpeka att han inte attackerar enskilda egenskaper hos Gud, istället 

intar han ett betydligt mer defensivt utgångsläge när han presenterar sin gudshypotes: 

  

Det finns en övermänsklig, övernaturlig intelligens som avsiktligt utformade och 
skapade universum och allt i det, inklusive oss. (2006, s.52) 

  

 Det är denna högre makt som Dawkins vill kullkasta med stöd av vetenskapliga metoder och 

förnuftigt resonemang. 

 

2.2.3 Bevis för Guds existens 
 
 
Dawkins granskar det ontologiska argumentet, detta argument lades fram av S:t Anshelm av 

Canterbury 1078, och med detta argument så menade han att man skulle föreställa sig en 

varelse som är det förnämaste man kan tänka sig. Även en ateist skulle kunna föreställa sig 

denna varelse, även om han skulle förneka denna varelses existens i den verkligen världen. 

Men, en varelse som inte existerar i den verkliga världen är just därför mindre än fulländad, 

därför har vi en motsägelse här, och poff, Gud existerar. Så säger det ontologiska beviset. 

Dawkins som är en naturvetare och inte en filosof blir såklart väldigt misstänksam mot dessa 

argument som nådde fram till en sådan betydelsefull slutsats, utan att ha tagit någon hänsyn 

till information från den verkliga världen. Filosoferna har alltid tagit det ontologiska 

argumentet på största allvar, diskuterat både för och emot. Dawkins definierar en filosof som 

någon som inte accepterar sunda förnuftet som svar. (2006, s.103) 
  

 Dawkins granskar även det estetiska argumentet som innebär att konstnärer och kompositörer 

skulle få all sin inspiration av något slags gudomlighet. Tyvärr finns det inget logiskt 

resonemang för detta antagande, argumentet anses vara självklart, vilket det i själva verket 

inte är. Argumentet låter väldigt likt varianten som anhängare till intelligenta designens gärna 

lägger fram som bevis för Guds existens: Hur kan en människa skapa sådan underbar musik 

när inte jag själv kan det? Det måste vara Gud som gjorde det. 
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 Argumenten för personlig erfarenhet är ett av de mest övertygande bevisen om Guds existens 

för de som själv har haft en sådan erfarenhet. Men för alla andra är det enligt Dawkins de 

minst övertygande bevisen. Människor har i alla tider fått uppenbarelser, massmördare har 

hört Jesus befalla dem att mörda folk, psykpatienter tror att de är Napoleon eller Chaplin och 

att hela världen skulle vara konspirerad mot dem. Sam Harris skrev i sin bok The End of Faith 

(2006) att människor som tror på olika saker utan rationell motivering får olika beteckningar, 

t.ex. när trosuppfattningarna är vanliga kallas de för "religiösa", passar uppfattningarna inte in 

i denna kategori får de beteckningen "galen" eller "psykotisk". Harris menar vidare att det är 

en historisk tillfällighet att det i vårt samhälle anses vara normalt att tro att Gud kan höra vad 

du tänker, samtidigt som det är ett tecken på mentalsjukdom om man tror att han kan 

kommunicera med dig genom saker runt omkring dig. Harris menar enligt Dawkins att 

religiösa människor i regel inte är galna, men att deras trosuppfattningar är det. (2006, s.108) 

 

Dawkins visar om och om igen det bristfälliga i de vanligaste argumenten för Guds eventuella 

existens och fortsätter med att förkasta Thomas av Aquinos fem gudsbevis. Aquinos femte 

gudsbevis rör föreställningen om att alla levande varelser blivit skapade och av den 

anledningen måste det existera en skapare, och den skaparen kallar vi för Gud. I denna tanke 

finner Dawkins grundsatsen till idéerna om nutidens Intelligent Design som i kontrast till 

evolutionsteorin, är en av Dawkins verkliga hjärtefrågor. Intelligent Design är i 

osannolikhetsargumentet, ett av kreationismens mest populära argument för Guds existens 

och anses av väldigt många teister vara väldigt övertygande. Dawkins erkänner att 

argumenten är väldigt starka och till viss mån omöjliga att bemöta, ur en synpunkt direkt 

motsatt från teisternas synpunkt. Rätt använt kommer osannolikhetsargumentet nära att Gud 

inte existerar. Dawkins kallar detta motbevisade för Guds existens för den ultimata Boeing 

747, namnet kommer från Fred Hoyle, som var en brittisk astronom och science fiction 

författare som hade en metafor om en Boeing 747 och ett skrotupplag.(2006, s.133) Hoyle 

menade att sannolikheten för att livet har sitt ursprung på jorden inte är större än att en orkan 

skulle svepa fram över ett skrotupplag och lyckas montera ihop en Boeing 747. Detta är enligt 

Dawkins kreationisternas favoritargument, ett argument som han menar endast kan 

presenteras av någon som inte har en aning om det naturliga urvalet, eller någon som tror att 

det naturliga urvalet är en slumpteori. 

 

Osannolikhetsargumentet bygger på att komplexa händelser inte kan ha tillkommit av en 

slump. Dock så associerar många människor uttrycket ”komma till av en slump” som en 
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synonym för ”komma till utan att vara designad”. Självklart menar Dawkins uppfattar dessa 

människor osannolikheten som ett bevis för att det existerar en skapare. Darwins tal om 

naturliga urval visar hur fel detta är med avseende på den biologiska osannolikheten. 

Darwinismen lär oss om en långsamt ökande komplexitet bland det som existerar, och inte att 

livet är uttänkt i kontrast till att det skulle vara slumpen som råder. Innan Darwin visste inte 

filosoferna att livets osannolikhet betydde att universum måste ha designats. Men det kunde 

inte vid den tiden föreställa sig några andra alternativ heller. Efter Darwin bör vi alla enligt 

Dawkins vara misstänksamma mot allt som har med design att göra. Det är en illusion som 

Darwin borde ha vaccinerat oss mot, och höjt vår medvetenhet från. Tyvärr lyckades han inte 

nå ut till alla.   

 

2.2.4 Religionens rötter 
 
 
Dawkins försöker vidare att med stöd av evolutionsteorin finna svar på varför religioner 

uppkommit och varför de överhuvudtaget existerar. Han menar att religionen sannolikt måste 

ha uppkommit med syfte att främja artens överlevnad. Dawkins slår fast att det religiösa 

beteendet är lika universellt som det heterosexuella beteendet, och därigenom borde det 

sannolikt finnas en Darwinistisk förklaring till religionens existens.  

 

Dawkins resonerar vidare kring Darwins naturliga urval och att människan som art skulle ha 

störst chans att överleva i grupp. Han pekar på Arkeologen Colin Renfrew i Cambridge som 

menar att denna gruppselektion överlevde tack vare att den underblåste grupplojalitet och 

brodelig gruppkärlek. Detta ledde till att religiösa grupper blev kvar när andra inte gjorde det.   

Dawkins argumenterar vidare och kommer så fram till sin egen syn på religionens 

darwinistiska överlevnadsvärde, Dawkins menar här att religionen skulle vara en oönskad 

sidoeffekt av något som egentligen avser något helt annat. 

Dawkins använder sig av exemplet med malarna som använder stjärnorna för att navigera sig 

fram, men luras av glödlampornas sken och istället möter döden. Det förklaras enkelt med att 

elektriskt ljus inte existerade när malen utvecklade sitt navigeringssystem, till förmån för sin 

arts överlevnad. Om man skall se detta exempel ur religiösa människors beteende så kan man 

då enligt Dawkins jämföra det med hur människor hyllar och dyrkar religionerna. De dör för 

dem, eller dödar för dem, på samma sätt som vi undrar varför malarna flyger mot döden. 

Liksom i frågan om malen kan man undra varför dessa människor gör dessa saker? Dawkins 
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menar i sitt svar att det religiösa beteendet är en olycklig sidoeffekt av bakomliggande 

psykologisk dragning till som under andra omständigheter är värdefulla. Med detta synsätt så 

är benägenheten som uppkom genom det naturliga urvalet av våra förfäder inte religion i sig. 

Religionen var till nytta i någon annat avseende och symboliseras som bara ett tillfälligt 

religiöst beteende.  

Dawkins ställer frågan vad är det då som religionen är en biprodukt av? Vad är den mänskliga 

motsvarigheten till malarnas medfödda vana att navigera med hjälp av månen och stjärnorna? 

Vad är det för uråldrig beteende som ibland slår fel och ger upphov till religion?  

Dawkins hypotes handlar om barn. Han menar att källan till en arts överlever ligger i att man 

överför kunskap och erfarenheter från en generation till en annan, man lär sina barn för att de 

skall må bra och inte råka illa ut. Visst kan barnen få uppleva allt själv, men barn som sitter 

inne med de speciella tumreglerna har en selektiv fördel: tro på vad det vuxna säger, lyd dina 

föräldrar, särskilt när de använder en högtidlig, hotande ton. Detta är en väldigt värdefull regel 

för alla barn, men på samma sätt som med malarna kan det gå snett. (2006,s.193) 

Det naturliga urvalet bygger upp en barnhjärna med benägenheten att tro på allt deras 

föräldrar säger till dem. Sådan pålitlig lydnad gynnar överlevnaden, på samma sätt som en 

mal flyger mot månen.  

Barnen som blint lyssnar på sina föräldrar har dock ingen möjlighet att skilja på goda och 

dåliga råd. Barnen kan omöjligt veta att ”Lek inte på motorvägen” är ett bra råd, men att ”du 

måste offra en get vid fullmåne, annars blir din skörd dålig” i bästa fall är slöseri med tid och 

framförallt med getter. Båda råden låter dock lika bra för barnen, båda kommer från en 

respektera källa och framförs med ett högtidligt allvar och inger respekt. När barnen själv 

växer upp kommer hon troligen att få egna barn och kommer då att föra vidare alltihop till 

sina egna barn. 

Dawkins menar att religiösa ledare är fullt medvetna om hur mottaglig ett barns hjärna är och 

hur viktigt det är att börja indoktrineringen så tidigt som möjligt. Jesuiternas skryt, ”låt mig ha 

barnet under dess sju första år så ger jag er mannen tillbaka”, har aldrig varit mer träffsäkert 

eller skrämmande rätt än nu. (2006,.s195) 

 

2.2.5 Religionsundervisningen  
 
Dawkins skriver avslutningsvis i sin bok hur skrämmande stor del av människorna som vuxit 

upp under de senaste årtiondena inte besitter mer bibelkunskap än vad gör. Men Dawkins 

menar han att det inte har något att göra med det senaste årtiondet, det sträcker sig längre back 
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i tiden än så. Han hänvisar till en undervisning som gjorde i USA på 50-talet. I 

undersökningen kunde inte tre fjärdedelar av alla katoliker och protestanter namnge en enda 

profet ur gamla testamentet. Vidare visste inte två tredjedelar vem det var som höll 

bergspredikan. Undersökningen genomförde trots allt i USA, som är betydligt mer religiöst än 

stora delar av resterande världen, (2007, s.358) 

 

Problemet ligger i att människorna inte känner till bibeln till fullo, först när man gör det kan 

man verkligen uppskatta dess innehåll. Dawkins menar att man t.ex. inte kan uppskatta 

Wagners musik utan att vara bekant med de fornnordiska gudarna. (2007, s.361) En ateistisk 

livsåskådning motiverar alltså inte att skolorna tar bort bibeln eller någon av de andra 

religiösa texterna från kursinnehållet.  Samtidigt finns det ingenting som hindrar en ateist från 

att delta i religiösa ritualer såsom bröllop eller begravningar, utan att behöva tro på de 

övernaturliga trosuppfattningarna som tidigare var sammansatta med dessa traditioner. Såsom 

Dawkins uttrycker det:  

 

Vi kan avstå från att tro på Gud utan att förlora kontakten med ett dyrbart arv. 
(2007, s.361) 
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2.3 Christopher Hitchens 
 

En annan av den moderna ateismens mest framträdande förespråkare är Christopher Hitchens, 

Född i Portsmouth, England 1949, men numera amerikansk medborgare. 

 

Hitchens är främst verksam som journalist på tidningen Vanity Fair och också med ett stort 

antal artiklar i tidningar som The Nation, The New Yorker, The Daily Mirror samt The Wall 

Street Journal för att nämna några. Han har också skrivit böcker i mångahanda ämnen samt 

biografier om Tomas Jeffersson och Tomas Paine. I ämnet ateism har han skrivit boken ”The 

portable atheist” samt den 2006 utgivna boken ”God is not great – How religion poisons 

everything”. Denna bok heter i översättning ”Du store Gud? – Hur religionen förgiftar allt”. 

Den boken ligger till grund för vår presentation av Christopher Hitchens syn på ateismen 

kontra religionen. 
 

 

2.3.1 Hitchens och religionen 
 

Rent grundläggande kan vi säga att Christopher Hitchens angreppspunkt på religionen skiljer 

sig något från vår förste presenterade ateist, Richard Dawkins. Richard Dawkins är först och 

främst vetenskapsman, prominent evolutionsbiolog samt professor i Oxford i ämnet 

”allmänhetens förståelse av vetenskap”. Dawkins angrepp mot religion kan mycket väl 

omfatta sådant som han anser är moraliskt felaktigt med den, men hans främsta argument är 

trots allt vetenskapliga. Han tycker sig inte kunna hitta, eller få hållbara bevis för olika 

religioners hävdande av övernaturliga varelser eller företeelser. Han finner inte ens en minsta 

sannolikhet att sådana fenomen existerar och måste därför som vetenskapsman avfärda dem. 

 

Christopher Hitchens ateism har andra orsaker och motiveringar. Han anser att religioner i 

grunden representerar något ont och moraliskt felaktigt. I en intervju i programmet ”Hannitys 

America” på kanalen Fox News som sändes 13 maj 2007, säger Christopher Hitchens själv att 

han betraktar sig själv inte bara som ateist och utan också som anti-teist 

(http://www.youtube.com/). Christopher Hitchens förklarar skillnaden mellan de båda 

begreppen med att en ateist är en person som inte tror på gud för att ateisten inte funnit 

konceptet övertygande. Ateisten kan dock mycket väl kunna önska att det fanns en gud eller 

att han eller hon kunde tro på gud. En anti-teist däremot anser att det skulle vara negativt eller 

http://www.youtube.com
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till och med något ont om det visade sig att gud verkligen fanns. Hitchens menar att vara 

ständigt övervakad och hotad med hemska straff som utmäts efter döden vore som att bo i 

Nordkorea. 

 

Christopher Hitchens inleder sin bok upp det han tycker är de fyra grundläggande felen på 

religion:  

 

Att den totalt felframställer människans och kosmos ursprung, att den på grund av 
detta basfel kombinerar maximal underdånighet med maximal solipsism, att den 
är såväl resultat av som orsak till farlig sexuell repression och att den i sista hand 
bygger på önsketänkande (Hitchens 2006, s.15) 
 

 

Christopher Hitchens anser sig ha många miljoner människor på sin sida som delar hans åsikt 

när han radar upp dessa grundläggande fel. Han går vidare med att förklara hur han ser på sin 

egen och ovanstående miljoners ateistiska tankesätt: 
 

Vår tro är ingen tro. Våra principer är ingen tro. Vi stöder oss inte enbart på 
vetenskap och förnuft – de är nödvändiga men inte tillräckliga faktorer – Men vi 
misstror allt som motsäger vetenskapen och strider mot förnuftet. (Hitchens 2006, 
s.16) 

 

När det kommer till sådant som etiska dilemman menar Christopher Hitchens att dessa 

hanteras betydligt bättre av författare som Shakespeare, Schiller, Tolstoj eller Dostojevskij än 

av någon mytisk helig skrift. Dessutom menar han också att en person som har kommit till 

insikten att vi endast har ett liv kan vara god och leva ett etiskt oantastligt liv. 
 

Vi behöver inte samlas varje dag, eller ens var sjunde dag eller på någon viktig 
och lyckobringande dag, för att basunera ut vår rättrådighet eller vältra oss i vår 
ovärdighet. Vi ateister behöver inga präster och inte heller någon hierarki ovanför 
dem som övervakar vår doktrin. (Hitchens 2006, s.17) 

 

När det gäller stora kristna tänkare som t.ex. Augustinus, Thomas av Aquino med flera 

medger Christopher Hitchens att de i rent religiöst hänseende kan kategoriseras som stora. 

Han anser däremot att de har skrivit mycket som är ”ont och dåraktigt” (Hitchens 2006, s.18) 

Han påpekar deras okunskap om hur smitta sprids och om jordens plats i solsystemet. Han 

menar att den sortens tänkare inte har någon plats i dagens och morgondagens samhälle. 
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2.3.2 Religionen dödar 
 

Christopher Hitchens menar att religionen, direkt och indirekt, dödar människor. Han 

förundrar sig över att människor som är troende, ber till sin gud och därmed också tror att en 

denne har tagit ett personligt intresse i deras sak, och dessutom föreställer sig att denne gett 

dem en väg till evigt liv inte är människor som är lyckliga, förnöjda och tillfreds med detta 

Visserligen kan det på ytan se ut så men här menar Hitchens att de religiösa i längden aldrig 

nöjer sig med att själva omfatta sin religion. De måste alltid till sist också ”lägga sig i hur 

icke-troende, eller kättare eller anhängare av andra trosinriktningar lever” (Hitchens 2006, 

s.28). Hitchens förundrar sig över denna brist på tillit till den egna läran, då den inte ens 

tillåter samexistens med andra. Här tar Hitchens upp exemplet med den folkomröstning som 

hölls på Irland 1996, där frågan var om skilsmässa skulle tillåtas. Den katolska kyrkan 

mönstrade alla krafter de kunde uppbåda inklusive moder Theresa för att få ett nej i 

omröstningen. Denna omröstning gällde dock alla irländska medborgare, alltså även 

protestanter, andra religionsutövare, agnostiker och ateister. Här pekar Hitchens på det 

absurda i att en religiös inriktnings moralpåbud avkrävdes av hela befolkningen, alltså även 

de som inte trodde på den. 

 

Hitchens berättar sedan ingående om det religiöst motiverade våld han själv eller kollegor till 

honom har upplevt och bevittnat på olika platser i Världen. För att begränsa sig håller han sig 

till städer på bokstaven B, nämligen i Belfast, Beirut, Bombay, Belgrad, Betlehem och 

Bagdad; I Belfast har han bevittnat sekteristiskt våld från både protestanter och katoliker, i 

Beirut de kristna falangisters massmord på palestinier i flyktinglägren Sabra och Chatila och 

Hizbollahs självmordsbombningar, i Bombay de hinduiska fanatikernas överfall på 

folkgruppen parser, den etniska rensningen av muslimer i Bosnien, beordrad av regimen i 

Belgrad, Betlehem med stark spänning mellan den palestinska myndigheten och Hamas som 

försöker vinna anhängare, och de nervösa israeliska säkerhetsstyrkorna, och slutligen Bagdad, 

där sunnimuslimska dödspatruller kidnappade shiamuslimer på gatorna och torterade dem till 

döds varvat med att de spränger deras helgedomar i luften, ett våld som sedermera besvarades 

av shiamuslimsk milis. 
 

I det sistnämnda exemplet påpekar Hitchens att Irak länge hade varit ganska tolerant när det 

gällt religion, men att landet numera efter de sunni- och shiamuslimska våldsdåden de senaste 

åren nu var förändrat. 
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Irak stoltserar med en ganska lång historia av blandade äktenskap och samarbete 
mellan sekter, men några år med denna hätska dialektik lyckade snart skapa en 
atmosfär av hopplöshet, misstro, fientlighet och sektbaserad politi. Än en gång 
hade religionen förgiftat allt (Hitchens 2006, s.41) 

 

Givetvis har det funnits religiösa ledare och funktionärer som har protesterat mot det våld som 

har utspelats i de omnämnda städerna. Här menar dock Hitchens att det i dessa fall antagligen 

har varit utslag av individuell humanism, snarare än ett unisont fördömande av religiösa i 

allmänhet eller överordnade religiösa hierarkier i synnerhet. Han nämner exempelvis 

Vatikanens brist på engagemang när det gäller de katolska kroaternas framfart i det etniska 

kriget i Bosnien. 

 

Christopher Hitchens tar därefter upp den dödsdom som i en fatwa uttalats över författaren 

Salman Rushdie. Dödsdomen uttalades av den förre iranske religiöse ledaren Ayatolla 

Khomeini och orsakades av att Salman Rushdie i sin bok ”Satansverserna” skulle ha hädat 

Islam. Det är inte själva dödsdomen som upprör Hitchens mest, den väntade sig han av en så 

intolerant person, det var dock andra religiösa ledares reaktioner som väckte förundran: 
 

I genomtänkta värderingar uttalade Vatikanen, ärkebiskopen av Canterbury, 
sefardiske överrabbinen alla sin sympati för – ayatollan. Likadant gjorde 
ärkebiskopen av New York och många andra, mindre betydande religiösa figurer. 
(Hitchens 2006, s.44) 

 

Attentatet den 11: e september 2001 blir utgångspunkt för det fortsatta resonemanget om att 

religionen dödar. Här menar Hitchens att de nitton kaparna som flög in planen i byggnader 

och dödade tusentals människor med stor sannolikhet var de nitton starkast troende 

människorna på de fyra planen. Alla tankar på att religiösa människor är att betrakta som 

moraliska föredömen borde vara borta efter en sådan händelse. Hitchens menar också att i 

samband med attentatet lyckades några av USA: s mest kända kristna TV pastorer, Pat 

Robertson och Jerry Falwell, göra sin intolerans och sitt hat offentlig när de bara några 

timmar efter dådet förkunnade att detta hade inträffat för att det amerikanska samhället 

tolererade homosexualitet och abort. 

 

2.3.3 Religionen en fara för hälsan 
 

Christopher Hitchens menar att religionen är en fara för människans hälsa. Här menar han att 

religiösa helbrägdagörare, schamaner och andra religiösa figurer har sett medicinvetenskapen 
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som ett hot mot sin egen position och därmed i grund och botten varit fientligt inställd till den. 

Efter att dr. Edward Jenner tagit fram smittkoppsvaccinet, fanns det ledande präster som 

motsatte sig vaccinering mot denna en av mänsklighetens dödligaste sjukdomar eftersom det 

skulle innebära att människan lade sig i ”guds plan”, Hitchens skriver; 
 

Forna tiders farsoter sågs som ett straff utmätt av gudarna, och bidrog kraftigt till 
att förstärka prästerskapets grepp och stimulera till att bränna otrogna och kättare, 
som med en alternativ förklaring troddes sprida sjukdom med häxkonster eller 
förgifta brunnar (Hitchens 2006, s.63-64) 

 

 Hitchens beskriver en poliokampanj som Unicef genomförde i Bengalen, som efter en lyckad 

inledning, gick om intet efter att muslimska fanatiker spred ut att ”den västerländska” 

medicinen skulle göra mottagaren impotent och dessutom ge diarré. Han pekar även på att 

mullor i norra Nigeria har utfärdat en fatwa om att poliomedicinen ingick i en konspiration av 

USA som skulle göra muslimer sterila. I Iran har läkare och sjukhus rätt att vägra behandla 

aidspatienter. Enligt mullorna skall koranens läror sätta stopp för sex innan äktenskapet, vilket 

skulle leda till att en farsot som aids därmed inte skulle kunna uppstå. Muslimerna är dock 

inte de enda som är fientligt inställda inom området. Hitchens exemplifierar med ordföranden 

för Vatikanens påvliga familjeråd, kardinal Trujillo, som menar att alla kondomer i hemlighet 

tillverkas med mikroskopiska hål som HIV- viruset kan tränga igenom.  

 

Hitchens menar att man möjligen kunde ha överseende med de dumheter som rådde tidigare, 

innan människan fick kunskap om hur smitta sprids via mikroorganismer. När nu denna 

vetskap existerar, så är religionernas försök att förringa och trycka undan moderna medicinska 

rön och metoder inget annat än att utsätta människor för stor fara, ofta döden. ”Vi vet nu att 

böldpesten spreds, inte genom synd eller moralisk förslappning utan av råttor och loppor” 

(Hitchens 2006 s. 65). Hitchens menar dock att religionerna ofta ser sjukdomar som någonting 

som kan användas som bevis för att deras moraliska uppfattning är den riktiga. Hitchens 

påpekar att i så fall är aidsepidemin ett straff för sexuell avvikelse som märkligt nog drabbar 

manliga homosexuella, men inte lesbiska kvinnor, vilket då skulle betyda att Gud ser 

allvarligare på manlig homosexualitet än kvinnlig! 

 

När det gäller de mycket uppmärksammade övergreppen på barn, exempelvis könsstympning 

eller pedofila sexövergrepp av präster, anser Hitchens att alla friska människor känner en 

naturlig och instinktiv vämjelse mot att begå dessa handlingar mot barn. Dock inte religionen 
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”Eftersom religionen har visat sig vara unikt brottslig på just detta område där den moraliska 

och etiska auktoriteten kan anses vara universell och absolut” (Hitchens 2006, s.70) 

Av ovanstående vill Hitchens dra tre grundläggande slutsatser om religion 

1. Att religionen och kyrkorna är verk av människohand 

2. Att etik och moral är oberoende av religiös tro och inte kan härledas från den. 

3. Att religionen på grund av sina anspråk på en särskild gudomlig dispens för sina seder 

och trosuppfattningar inte bara är amoralisk utan omoralisk. 

 

När det gäller religionens besatthet med människans sexualitet, med stränga regler för vad 

som får ske och inte ske på det sexuella planet, och de stränga straff som kan utmätas om 

dessa regler inte följs, menar Hitchens att svaret går att finna i en blandning av besattheten av 

celibatet, kontrollbehov samt ett kvinnohat som omfattar i stort sett de flesta religioner. 

Kvinnan ses som oren, besudlad, föraktlig fresterska. Problemet blir att det är kvinnan som 

föder barn, vilket gör att många gudomligheter har fötts av en oren varelse. Lösningen heter 

jungfrufödsel och är ofta förekommande i religionernas uppkomst för den som tror att Jesus är 

det enda exemplet på det. Hitchens kontrasterar sedan Koranens stränga förbud och 

detaljerade sexualregler med dess löfte om ”oändlig liderlighet i livet efter detta” (Hitchens 

2006, s.73) 

 

Hitchens sammanfattar sina invändningar mot organiserad religion på följande 
sätt: ”Våldsbenägen, irrationell, intolerant, förbunden med rasism och 
stamtänkande och fördomsfullhet, höljd i okunnighet och motståndare till den fria 
tanken, fylld av förakt mot kvinnor och förtryckare av barn: den organiserade 
religionen har mycket på sitt samvete” (Hitchens 2006 s. 74-75) 
 

2.3.4 Religionens metafysiska anspråk är falska 
 

Hitchens menar att religionen har sin plats i mänsklighetens historia främst som en första, och 

sämsta, modell för förhistoriens människor att förklara och förstå sin omgivning. I den 

hotande omvärld de levde i behövdes tröst, lugnande försäkringar och ett kunskapsbehov som 

behövde mättas. Hitchens menar att dessa människor inte hade det ringaste begrepp om vad 

som pågick och påpekar att ”I dag vet det av mina barn som har gått kortast tid i skolan 

mycket mer om naturens ordning än någon av religionsgrundarna.” (Hitchens 2006, s.84) 

 

Hitchens menar vidare att försöken att förlika tro och vetenskap är dömda att misslyckas. 

Religionerna har sin tillkomst i rädslan för vädret, mörkret, pesten, förmörkelsen och 
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liknande, saker som vetenskapen nu med lätthet kan förklara. Att vissa stora vetenskapsmän 

har varit troende medger han visserligen, t.ex. Sir Isaac Newton. Dock tar han upp ett flertal 

exempel där vetenskapsmän i efterhand har tillskrivits en starkare religiositet än de verkligen 

haft. Det faktum att vissa vetenskapsmän var religiösa menar Hitchens beror på att de 

genomgick en uppväxtprocess där Gud fortfarande inte helt kunde uteslutas, ofta då en Gud i 

urtiden som skapande världen men därefter inte la sig i världens göranden och låtanden. 

Denna uppväxtprocess avslutades under 1800 talet med Charles Darwin och början av 1900 

talet med Albert Einstein. Därefter har det inte funnits något behov av en Gud i de 

vetenskapliga förklaringsmodellerna, Vetenskapen hade vuxit upp. Trots att religionen nu har 

bytt skepnad på grund av minskad prestige varnar Hitchens oss att se den som något ofarligt:  
 

Många religioner ställer sig nu framför oss med ett fjäskande smil och utbredda 
händer, som en inställsam försäljare i en basar. De erbjuder tröst och solidaritet 
och uppmuntran och konkurrerar som på en marknadsplats. Men vi har rätt att 
minnas hur barbariskt de uppträdde när de var starka och kom med ett erbjudande 
människor inte kunde avböja (Hitchens 2006, sid. 87-88) 

 

Hitchens menar att man bara behöver kasta en blick på de länder där prästerskap eller andra 

religiösa ledare fortfarande har stort inflytande och ibland möjlighet att direkt påverka 

samhället. Även i samhällen som framstår som moderna försöker religionen alltjämt påverka 

sådant som skolan, rättväsendet (lagar mot förolämpning av religioner), skattesystemet m.m. 

 

Uppfattningen att moral hör samman med religiös tro anser Hitchens inte stämma alls. Och 

han menar att det räcker med att nämna att Aristoteles föregick Jesus Kristus för att förstå det. 

När det gäller det så kallade trossprånget så påpekar Hitchens att det är ett språng som inte 

endast kan göras en enda gång. Den troende måste göra om samma sak gång på gång, trots att 

allt mer pekar på att tron är felaktig. 

 

Hitchens menar att en central paradox i religionens kärna är motsättningen mellan utövarnas 

tankar om sig själv som eländiga syndare med nedärvd och förvärvad skuldbörda, samtidigt 

som de är självcentrerade och tror att gud bryr sig om dem personligen. Denna solipsism, 

självcentrering, har gjort människan mottaglig för alla möjliga former av vidskepelse som 

t.ex. astrologi och religion. 
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2.3.5 De religiösa skrifterna 1 – det gamla testamentet 
 

Hitchens gör nu en genomgång av de mest kända religiösa skrifterna. Han nöjer sig med de 

monoteistiska religionerna. Hitchens menar att dessa av religionsutövarna alltid används som 

”bevis” för att deras religion och gud är den rätta. Uppenbarelser har manifesterat guds vilja 

för slumpvis utvalda personer och gett religionerna judendom, kristendom och islam, . 

Hitchens menar att redan här finns det problem, då det är helt uppenbart av många av dessa 

uppenbarelser har gett helt olika budskap och ordningsregler till olika mottagare. Dessa regler 

och budskap är oftast inte kompatibla inbördes, och det innebär att några av religionerna 

måste var falska, medan möjligen en skulle kunna vara äkta. Detta fenomen har gett upphov 

till religionskrig och religiösa förföljelser då anhängarna har försökt utplåna den rivaliserande 

uppenbarelsen. Hitchens anser i sammanhanget att det är märkligt hur ”Den allsmäktiges 

benägenhet att uppenbara sig uteslutande för analfabeter och kvasihistoriska personer i 

Mellanösterns ödemark som länge har varit hemvist för avgudadyrkan och vidskepelse och i 

många fall översållad med profetior” (Hitchens 2006, sid.124). Alla tre religionerna har en 

grund i de fem Moseböckerna, och Hitchens riktar in sig på de tio budorden och menar att det 

räcker med att läsa dessa för att förstå att religionen är ett verk av människan. Alltifrån de 

enorma kraven på respekt och fruktan som förtäljs i de inledande tre budorden och som ser ut 

att vara tagna ur någon babylonisk eller assyrisk härskares påbud till sina underlydande. 

Vidare kommer budorden om att inte dräpa, stjäla, begå äktenskapsbrott eller mened. Här 

menar Hitchens att det är en skymf mot det judiska folket och traditionen om någon tror att de 

fick dräpa människor ostraffat innan de fick budorden. Hitchens menar att ovanstående fyra 

brott har varit straffbelagda i alla civilisationer som har dokumenterats. Slutligen kommer de 

sista budorden som skuldbelägger människan tankar och begär efter andras tillhörigheter, 

varav hustrun räknas som en ägodel. Detta är enligt Hitchens regler som är orimliga att 

efterleva eftersom människan i sin strävan att överleva behöver ambition och ibland imitation 

Det går kanske att skapa ett samhälle där de fysiska lagbrotten kan hindras, men aldrig ett där 

man kan kontrollera människans tankar. 

 

Hitchens räknar så upp vilka regler som inte finns med bland bibelns lagar och påbud. Dit hör; 

Övergrepp mot barn [som däremot ska dödas om de gör uppror mot sina föräldrar], våldtäkt, 

slaveri, folkmord [som israeliterna tvärtom uppmanas att ta till mot de erövrade folken i 

Kanaan]. Att dräpa är trots allt tydligen tillåtet för i andra Mosebok 21.18 står det att man inte 

skall låta en trollkvinna leva, något medeltida häxprocesser tog fasta på.  



 

 23

 

Hitchens menar att det nog är tur att den blodbesudlade israelitiska utvandringen till Kanaan 

sannolikt aldrig har ägt rum, åtminstone har aldrig ett enda arkeologiskt bevis för detta kunnat 

uppvisas och ingen egyptisk krönika nämner ett ord om saken. Avsaknaden av grisben i 

kökkenmöddingar [avfallsgropar] visar att det troligare är så att det judiska folket redan levde 

i det dåvarande Kanaan redan när Mose förmodades ha lett utvandringen från Egypten. Vissa 

uttryck i den femte Moseboken pekar på att de är skrivna långt efter Moses egen tid, t.ex. att 

det ”aldrig mer” har funnits en profet som Moses och att man inte vet ”än idag” var han är 

begraven, något som tyder på att en lång tidsrymd har förflutit. 

 

Slutligen menar Hitchens att de fem moseböckernas provinsialism avslöjar dem som 

människoverk tillverkade i ett avgränsat geografiskt område. Allt är skrivet ur de små 

nomadiserade stammarnas perspektiv. Världen utanför tycks inte existera, något väl den 

uppenbarade Guden i varje fall borde ha varit medveten om. 
 

 

2.3.6 De religiösa skrifterna 2 – det nya testamentet 
 

Det nya testamentet är enligt Hitchens tycke varken mer autentiskt eller mera rättfärdigt än 

det gamla. Hitchens tycker till och med att den överträffar det gamla testamentet i ondska. 

Hitchens menar att samtliga böcker i nya testamentet uppenbarligen är skrivna flera årtionden 

efter en eventuell korsfästelse av Jesus ägt rum. De flesta motsäger varandra på flera 

avgörande punkter. De innehåller också rena faktafel som att Jesus föddes när Herodes 

härskade i Judéen och Quirinius var ståthållare i Syrien. Detta inträffade aldrig samtidigt 

enligt Hitchens. De fyra evangelisterna kan inte ens enas om korsfästelsen. Att därmed se 

dessa fyra berättelser som givna av gud blir löjeväckande. Hitchens menar att de är ”hörsägen 

på hörsägen på hörsägen” (Hitchens, 2006 s. 149) 

 

Varför är då nya testamentet också ondare? Här menar Hitchens att ett antal faktorer talar för 

detta. Skuldbeläggandet av judarna för Jesu död i Nya testamentet och har lett till ett ofattbart 

lidande för detta folk. Endast en av fyra evangelister påstår att judarna ber att hans [Jesus] 

blod skall komma över dem och deras barn, men detta har varit tillräckligt. Tanken på en evig 

pina i ett brinnande helvete för syndare och icke frälsta är en annan ondska som presenteras i 
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det nya testamentet. ”Det är först i och med fredsfurstens ankomst som vi hör talas om 

ytterligare straff och tortyr för de döda” (Hitchens 2006, s.214)   

 

2.3.7 De religiösa skrifterna 3 – Koranen 
 

Här menar Hitchens att i stort sett hela denna muslimernas heliga skrift bygger på 

efterapningar och plagiering av de judiska och kristna föregångarna. Faran med koranen och 

dess uttolkning ligger enligt Hitchens i att den fortfarande tolkas helt bokstavligt av en stor 

del av troende muslimer. Ingen reformation har skett och Islam har inte anpassat sig till en 

modern värld på samma sätt som judendom och kristendom: 
 

Alla religioner är noga med att tysta och avrätta dem som ifrågasätter dem (Jag för 
min del betraktar denna återkommande tendens som ett tecken på svaghet, inte på 
styrka). Det har dock gått en tid sedan judendomen och kristendomen öppet 
tillgrep tortyr och censur (Hitchens 2006, s.156) 

 

2.3.8 Religion och mänskligt beteende 
 

Hitchens frågar sig nu om människor beter sig bättre tack vare religionen. Han menar att så 

inte är fallet. Visserligen finner han enskilda kristna som Martin Luther King som verkligen 

föregick med gott exempel, samtidigt menar Hitchens att Martin Luther King och hans 

”svarta” bröder och systrar befann sig i USA för att deras anfäder hade köpts som slavar av 

människorna i ett kristet samhälle. Den förrymde slaven Frederick Douglass menade att ”Det 

var de allra frommaste kristna som var de värsta slavägarna” (Hitchens 2006, s.216). 

Muslimerna hade också en religiös sanktionerad tillåtelse att ta och hålla slavar enligt 

Koranen. 

Hitchens vänder sig också mot tankegången som förfäktas av religiösa människor att den som 

inte har en religiös tro lever ett oanständigt och hämningslöst omoraliskt liv. Det finns 

visserligen ett fåtal som gör det, men de flesta lever helt normala liv. Motfrågan är om de 

troende är beroende av just sin tro för att inte leva oanständiga, hämningslösa och omoraliska 

liv? Är de alltså beroende av regler och straff från högre makter för att motiveras att leva ett 

anständigt liv? 

 

Hitchens sista exempel är massakern i Rwanda 1994. Rwanda är Afrikas mest kristna land 

och har den största andelen kyrkor. Den största folkgruppen Hutuer var till övervägande andel 

romersk-katolska bekännare. Detta hindrade dock inte att många av dem deltog i slakten på 
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minoritetsfolket Tutsier och ett stort antal präster deltog i massakrerna. Några av dem står 

idag åtalade för folkmord 
 

Detta gör det totalt omöjligt att hävda att religionen förmår människor att uppträda 
på ett människovänligare eller mer civiliserat sätt. Ju värre förbrytaren är, desto 
mer hängiven sin tro är han. Det kan tilläggas att några av de mest seriösa 
biståndsarbetarna också är troende. Men sannolikheten för att den som begick 
brotten var ”trosbaserad” var nästan 100 procent. (Hitchens 2006, s.234) 

 

2.3.9 Är religiös påverkan övergrepp mot barn? 
 

"Besattheten av barn och av strikt kontroll över deras uppfostran har ingått i alla enväldiga 

system"(Hitchens 2006, s.264).  

 

Hitchens menar att indoktrinering i religiösa läror av nödvändighet påbörjas tidigt. Skulle man 

vänta tills barnet kan tänka själv och tänka kritiskt vore det för sent och världen skulle se helt 

annorlunda ut. Hitchens påpekar vidare att en övervägande del av all könsstympning av barn 

utförs av religiösa skäl, utan någon chans för den utsatte att yttra sig om saken. När det gäller 

flickor så verkar det primära syftet vara att hindra framtida sexuella lustkänslor och därmed 

ha en bättre chans att kontrollera flickan/kvinnan; ”stympning av ett maktlöst barn i syfte att 

spoliera dess framtida sexualliv. Sambandet mellan religiöst barbari och sexuell repression 

kunde inte vara tydligare än när det tar sig synligt uttryck i köttet” (Hitchens 2006, s.272) 

 

När det gäller katolska prästers sexuella övergrepp mot unga barn, så flitigt debatterat i USA 

så är Hitchens väldigt stark i sitt fördömande. ”Övergrepp på barn är egentligen en dum och 

ömklig eufemism för vad som har pågått: det är fråga om systematisk våldtäkt och tortyr av 

barn” (Hitchens 2006, s.274). Här menar Hitchens också att dessa problem troligen har varit 

mycket större under tidigare århundraden när den katolska kyrkan ansågs som oantastlig. 
 

2.3.10 Kyrkan och diktatorerna 
 

Hitchens menar att den bland många kristna försvarare framförs åsikten att ateismen har lett 

till världshistoriens värsta våldverkare i form av Adolf Hitler och Josef Stalin och att detta 

skulle innebära att en ateistisk värld skulle vara en ond värld. Hitchens menar att religionen 

har backat upp några av historiens värsta diktatorer och fascistiska rörelser. Han ger exempel 

på hur först och främst hur den katolska kyrkan och fascismen gick hand i hand i länder som 
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Italien, Spanien, Portugal och Kroatien. Kyrkan användes av fascismens makthavare som en 

del av den statliga kontrollapparaten och fick som tack kontroll över familje- och moralfrågor 

i diktaturerna. 

 

Hitler hälsades av många kyrkliga ledare som en landets frälsare när han tillträdde och 

Vatikanen beordrade det katolska centerpartiet i Tyskland att upplösa sig själv och i stället 

stödja Hitler i hans kamp mot den ogudaktiga kommunismen. Ungefär 25 % av medlemmarna 

i SS var bekännande katoliker. Hitchens påpekar att inte en enda katolsk nazistledare blev 

drabbade av exkommunikation för sina förbrytelser. Endast Joseph Goebbels straffades med 

detta öde, detta då han hade gift sig med en frånskild protestantisk kvinna. 

 

När det gäller Stalin medger Hitchens att han mycket riktigt var ateist. Hans agenda handlade 

dock inte om att föra fram ateismen, utan om att skaffa sig så mycket makt som möjligt och 

genomföra en kommunistisk omdaning av det sovjetiska samhället. Han använde sig av 

kyrkan när han så behövde, exempelvis under andra världskriget. Han spelade också på den 

långlivade traditionen med att det ryska folket ser Rysslands överhuvud som utsedd av gud. 

En tradition tsarerna alltid hade använt. Hitchens menar att de nämnda diktatorerna ledde 

rörelser som i grunden kan betraktas som religiösa, bara det att guden är ledaren i stället för 

ett övernaturligt väsen. ”Hitler och Stalins regimer – visar med skrämmande klarhet vad som 

kan hända när människorna egenmäktigt lägger sig till med gudarnas roll” (Hitchens 2006, s. 

277) 

 

2.4 Alister McGrath  

 
Alister E. McGrath är en kristen teolog med en utbildning inom molekylär biofysik, känd för 

sitt arbete inom historisk, systematisk och vetenskaplig teologi, ett tankesätt han förespråkar i 

både tal och skrift. McGrath, som motsätter sig ateism, är född den 23 januari 1953 i Belfast i 

Nordirland och är för närvarande professor vid King's College i London. McGrath har skrivit 

boken Ateismens Illusioner 2007 som är ett försvar mot den kritik som Richard Dawkins 

framförde i sin bok Illusionen som Gud.  
 



 

 27

2.4.1 Ateismens illusioner 
 
 

McGrath börjar i sin bok med att berätta att han en gång också varit ateist, men senare blev 

kristen, han har alltså gjort motsatsen till Dawkins intellektuella resa. McGrath hade från 

början endast sysslat med naturvetenskaplig forskning, men när han upptäckte kristendomen 

fick det honom att vilja studera dess historia och dess tankar grundligt. McGrath lämnade 

alltså den naturvetenskapliga forskningen till förmån för att studera teologi.  

 

I Illusionen om Gud tar Dawkins upp problemen gällande barn som hjärntvättas av sina 

föräldrar, McGrath håller med om att det är olyckligt att de får sitt oskyldiga förstånd förstört, 

genom att deras föräldrar trycker ned sina löjliga och skadliga religiösa trossatser i halsen på 

dem. McGrath menar att man inte heller kan trycka in de dogmer och förvrängningar som 

Dawkins förespråkar i deras hjärnor. Barnen behöver få en rättvis och riktigt kunskap om vad 

kristendomen egentligen står för, snarare än att få ta del av de felaktiga och hånfulla bilderna 

av teologi som Dawkins målar upp. McGrath menar att de problem som Dawkins lyfter fram i 

sin bok bara stärker det behov som redan finns efter högkvalitativ religionsundervisning på 

den allmänna arenan. (2007, s.25) 

 

2.4.2 Argument för Guds existens? 
 
 
Dawkins förkastar i sin bok De fem vägar för Guds existens som Tomas av Aquino utarbetade 

på 1200-talet, dessa fem vägar är ett ledande argument för Guds existens. McGrath menar här 

att Dawkins missförstår sig en aning. Det handlar nämligen inte om några argument för Guds 

existens, utan rör sig mer om att påvisa gudstrons inre överrensstämmelse. Tanken som driver 

Tomas av Aquino är att världen speglar Gud i egenskap av en skapare. Detta är en hypotes, 

taget ur tron, och som enligt Tomas stämmer överrens med det vi ser i världen. Till exempel, 

ordning, kan förklaras med utgångspunkt av att Gud existerar och är världens skapare. Tomas 

själv talar aldrig om att någon av vägarna skulle vara bevis för Guds existens, utan skall ses 

som sätt att visa på gudstrons inneboende inre överrensstämmelse. Tomas vill utforska trons 

förnuftiga konsekvenser när det gäller upplevelser av skönhet, orsak och så vidare. Tron tar 

för givet, och han visar oss att tron stämmer överrens med det vi kan se i världen. Tecken på 

målsträvan kan fungera som övertygelse för att en gudomlig skaparkraft har spelat en roll i 

universum, men inte till att bevisa dess existens. Dawkins har helt enkelt enligt McGrath 
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blandat ihop a postteori argument med a priori argument, ett vanligt misstag när man är ny 

inom religionsfilosofi. (2007, s.29) 

 

2.4.3 Religionens ursprung 
 
I sin bok lägger Dawkins fram en naturlig förklaring till varför religionen existerar. Enligt 

McGrath är detta en väldigt konstlad och föga övertygande förklaring. (2007, s.54) Dawkins 

menar att religionen skulle vara en biprodukt av någon annan evolutionär process.  

Dawkins menar alltså att religionen är en biprodukt som tillkommit av en slump. McGrath 

påpekar att detta rimmar väldigt illa med Dawkins egna universella darwinism, som tar 

avstånd från den minsta antydan till syfte. Hur kan då Dawkins tala om religion som något 

som ”kommit till av en slump”? Evolutionsprocessen utesluter ju nämligen varje teoretisk 

struktur som gör det möjligt för honom att hävda att visa utfall är ”avsiktliga” och andra 

”slumpartade”. Detta stämmer alltså inte överrens med den darwinistiska världsbilden där allt 

är slumpartat. Detta är trots allt ingenting jämfört med den verkliga kritiken som McGrath 

framför till biprodukt argumenten. McGrath menar att det saknas vetenskapliga bevis som 

stödjer denna teori. Man ser att det enda man får från Dawkins är spekulationer och 

antaganden, väldigt intressanta sådana men väldigt spekulativa.(2007, s.56)  

 

2.4.4 Är religion av ondo?  
 
Dawkins skriver i sin bok att religionen är ond, och att när den utplånats från jordens yta kan 

vi leva i fred. Han skriver vidare att den Gud han inte tror på är: 

 

Avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska; en 
hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; kvinnohatare, homofob, rasist, 
barnamördare, folkmördare, sonmördare; en sjukdomsspridande, 
storhetsvansinnig, sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illsinnat slår åt 
höger och vänster (2006, s.51).  

 

McGrath erkänner att han inte heller tror på en sådan Gud, och han känner inte någon annan 

som gör det heller.  

Dawkins riktar i sin bok väldigt mycket vrede mot, och är väldigt ifrågasättande när det gäller 

det religiösa våldet, och då särskilt den muslimska fundamentalismen. Men går verkligen 

religion och våld hand i hand? McGrath menar allt det är långt ifrån alla religioner som säger 

samma sak, och att vi måste överge denna omoderna åsikt. McGrath som är kristen menar att 
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Guds ansikte, vilja och karaktär till fullo uppenbarades i Jesus, och som Dawkins vet så 

utförde aldrig Jesus någon våldhandling mot någon människa. Han utsattes själv för våld, men 

utövade aldrig våldet.  Istället för att möta våldet så uppmanades de kristna att ”vända den 

andra kinden till”. Man ville inte utrota våldet, men ville förvandla våldet. Om världen blev 

mer lik Jesus skulle våldet kunna bli något som vi människor lagt bakom oss. Men den sidan 

av myntet verkar Dawkins inte vilja se. (2007, s.75)  

McGrath bygger vidare på våldstemat och tycker att det är synnerligen konstigt att Dawkins i 

egenskap av att vara ateist hävdar att det ”inte finns det minsta belägg för” att ateism förmår 

människor att göra dåliga saker. (2007, s.75) Fakta säger någonting annat, våld och förtryck 

har ägt rum i strävan mot att uppnå den ateistiska målsättningen: att utrota religionen.  

McGrath menar att Dawkins bara lever i en förnekelse när det gäller att inse ateismens 

mörkare sida, och att det gör honom till allt annat än en trovärdig religionskritiker.  

 

Men anta att Dawkins dröm skulle gå i uppfyllelse, och att religionen skulle försvinna. Skulle 

detta upphäva skiljelinjerna som finns bland människor? Nej, dessa skiljelinjer är i slutändan 

sociala konstruktioner som speglar gruppens grundläggande sociala behov att definiera sig 

själv och skilja på vilka som är ”inne” och vilka som är ”ute”, vilka som är ”vän” eller vilka 

som är ”fiende”.  

 

2.4.5 Det värdefulla arvet 
 
Avslutningsviss anser McGrath att det är intressant att Dawkins vill att den västerländska 

kulturen inte utesluter Bibeln ur läroplanen. Dawkins menar att:  

 

Vi kan avstå från att tro på Gud utan att förlora kontakten med ett dyrbart arv. 
(2007, s.361)  
 

Frågan som McGrath ställer sig, är varför Dawkins i så fall framställer en av de mest centrala 

delarna i detta arv, Jesus undervisning, på ett felaktigt sätt? Det räcker med att ha 

grundkunskap om de olika evangelierna för att inse att Dawkins skildring av Jesus 

undervisning inbjuder till kritik. Det handlar inte om det Jesus sa är rätt, utan det handlar om 

att ha rätt i fråga om vad Jesus sade. 
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Sammanfattningsviss menar McGrath att Dawkins förlitar sig i för hög grad på sin vältalighet, 

han fokuserar inte tillräckligt på den bevisning som borde vara hans självklara tillgång. Kan 

det vara så att ateismen är en illusion om Gud?    

 

2.5 Dinesh D’Souza  
 

Dinesh D’Souza är före detta policyanalytiker åt Bushadministrationen i Vita Huset med 

inriktning på inrikespolitik. Numera verkar han som författare och har skrivit ett flertal 

bestsellers. Han har fått artiklar publicerade i New York Times, Wall Street Journal, New 

Republic och ett flertal andra tidningar och tidskrifter. I detta kapitel presenteras hans tankar 

som framförs i den 2007 utgivna ”What´s So Great about Chritianity”. Om inget annat anges 

är fakta och åsikter hämtade ur denna bok.  

 

2.5.1 Den storartade kristendomen 
 
Boken What´s so Great about Christianity skrev Dinesh D’Souza med utgångspunkten att 

försvara religion och då särskilt kristendomen och dess plats i det moderna samhället. Han 

menar att de troende kristna har kapitulerat i dagens samhällsdebatt och att de i praktiken 

lever ett dubbelliv, med ett dolt religiöst liv som möjligen manifesteras på söndagens 

gudstjänst, då de säger sig följa de kristna reglerna, övriga delar av veckan lever ett de ett 

sekulärt liv efter sekulära regler. Detta menar D’Souza [som själv kategoriserar sig som 

kristen] är ett felaktigt val. De bör i stället satsa på att föra fram kristendomens fördelar i [det 

amerikanska] samhället. D’Souza menar dock att de flesta av dagens kristna inte är rustade att 

göra detta. De flesta saknar argument att i mötet med det han kallar för ateisternas kraftfulla 

attack, här nämns både Richard Dawkins och Christopher Hitchens verk: 

 

But a bunch of prominent atheists – many of them evolutionary biologists – has 
launched a powerful public attack on religion in general and Christianity in 
particular; they have no interest of being nice. A new set of anti-religious books –
The God Delusion, The End of Faith, God is Not Great and so on - now shape 
public debate. (D’Souza 2007, sid..XIV) 

 

D’Souza medger att ett antal pastorer har försökt ta debatten med ateismens främsta 

företrädare men menar dock att resultaten ofta har varit nedslående, och att de nästan alltid 

har förlorat debatterna. Enligt D’Souza beror detta på att pastorerna inte har haft vare sig 

kunskap eller vana att debattera med människor som helt avsäger sig kristna grundsatser, inte 
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accepterar bibeln som en källa, och som beskriver den kristne guden som en mördare och 

tyrann; ”So far the atheists have been hammering the Christians and the Christians have been 

running for cover” (D’Souza 2007, s.XV) 

 

D’Souza sammanfattar vad han anser vara den ateistiska rörelsens agenda: 

 

They want to monopolize the public square and to expel Christians from it. They 
want political questions like abortion to be divorced from religious and moral 
claims. They want to control school curricula so they can promote a secular 
ideology and undermine Christianity. They want o discredit the factual claims of 
religion, and the want to convince the rest of society that Christianity is not only 
mistaken but also evil. They blame religion for the crimes of history and for the 
ongoing conflicts in the world today. In short, they want to make religion – and 
especially the Christian religion – disappear from the face of the earth. (D’Souza 
2007, s.XV) 

 

De fundamentalistiska kristna är oftast de som angrips av ateisterna, men D’Souza menar att 

det är den vanlige vardagskristne som egentligen är under attack och behöver försvaras. 

Orsaken till detta är denna. Ateisterna i stort sett aldrig övertyga en kristen fundamentalist att 

”byta sida” men om de lyckas få de flesta vardagskristna att släppa sin tro eller åtminstone att 

inte använda sin tro politiskt så är slaget vunnet. Då kommer kristendomen att förvandlas till 

en världsfrånvänd sekt, utan något inflytande i det dagliga livet. 

 

D’Souza menar att det nu inte är tiden för de kristna att vända den andra kinden till, utan att 

tvärtom gå till motattack. För att kunna göra detta måste dock de kristna var bättre rustade för 

att möta ateismens attack. Han beskriver sin bok som en slags verktygslåda, där den kristne 

kan hitta olika ”verktyg” för att bemöta de ateistiska argumenten och också för att förklara 

varför kristendomen är storartad. D’Souza menar också att hans bok kan läsas av icke troende 

personer som kanske söker en mening med livet, har hört talas om den kristna tron, men har 

haft svårt att kombinera denna med dagens moderna vetenskap och logiska tänkande. 

 

Han tar också upp ateismens utmaning och nämner Richard Dawkins, Sam Harris och 

Christopher Hitchens som dess mest prominenta företrädare. Han hävdar sedan att han i sin 

bok ska utmana ateismen enligt nedanstående sju punkter. 

 

1. Kristendom är den huvudsakliga grunden för den västerländska civilisationen och 

roten till våra mest omhuldade värderingar 
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2. De senaste upptäckterna inom vetenskapen stödjer kristendomens idé om att 

universum skapades av en gudomlig varelse 

3. Darwins evolutionsteori, motsäger inte bevisen för en övernaturlig design, utan stärker 

dessa. 

4. Det finns inget i vetenskapliga teorier som gör underverk omöjliga. 

5. Det är logiskt att ha en tro. 

6. Ateism, inte religion, är ansvarig för historiens massmord 

7. Ateism är inte motiverat av logik, utan av en sorts feg eskapism.  

 

 

2.5.2 Vem är på väg att vinna – Ateismen eller religionen? 
 
D’Souza ifrågasätter huruvida det kan sägas att ateismen verkligen är på väg att tränga bort 

religionen? Att det ofta framstår på det viset beror dock enligt honom på att vi ser världen 

med västerländska glasögon. Europa som under ca 1500 år varit kristendomens viktigaste 

kärnområde är numera starkt sekulariserat. D’Souza refererar till större undersökningar som 

gjorts och som visar att i snitt endast en av fem européer säger att religion spelar en viktig roll 

i deras liv. Siffrorna på andelen kyrkobesökare varierar från mellan ca 10 till 25 % i de 

europeiska länderna, med undantag för Polen, Slovakien och topprankade Irland, där 45 % av 

befolkningen besöker kyrkan regelbundet. Trots detta undantag är Europa den i särklass mest 

sekulariserade världsdelen.  Situationen i USA är annorlunda, visserligen har ateismen haft 

framgångar även där, men fortfarande säger sig nästan 90 % av befolkningen tro på en gud 

och 60 % anser att religionen spelar en viktig roll i deras liv. 40 % av befolkningen besöker 

gudstjänster regelbundet. D’Souza pekar nu på att i övriga världen, utanför Europa och 

Nordamerika, så ökar tvärtom antalet religionsutövare med kristendomen och islam som 

ledare. D’Souza säger att år 1900 var ca 10 miljoner afrikaner kristna, idag är siffran ungefär 

330 miljoner. Inofficiella beräkningar gör gällande att det idag finns ungefär 100 miljoner 

kineser som utövar kristendom och att deras ökningstakt är så stor att de inom några årtionden 

kommer att vara det största kristna landet i världen. D’Souza påminner om att en gång i tiden 

åkte ”vita” missionärer ut i världen för att sprida budskapet till ”svarta”, ”bruna” och ”gula”. 

Han tror att framtidens mission kommer att se ut som följer: “In the future, we may see black 

and brown missionaries proclaim the bible for to wide-eyed and uncomprehending white 

people in the west” (D’Souza 2007, s.13) 
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När det gäller de västerländska kyrkornas försök att överleva västerlandets sekularisering 

genom att anamma liberaliseringskrav från homosexuella, feminister, jämlikhetssträvande 

politiker och andra menar D’Souza att dessa anpassningsförsök har misslyckats. De kyrkor 

som har försökt detta har tappat stora skaror anhängare, medan de kyrkor som har fortsatt att 

hålla på de traditionella värderingarna tvärtom har ökat sitt medlemsantal. 

 

D’Souza menar också att religionen kommer att segra i längden och detta ironiskt nog genom 

en slags darwinistisk evolutionsprocess. Religiösa människor skaffar helt enkelt fler barn än 

icke religiösa vilket gör att de förras antal hela tiden ökar medan de senares antal hela tiden 

minskar. Detta gäller både i utvecklingsländerna och i de industrialiserade länderna, där det 

till exempel i USA föds nästan dubbelt så många barn i troende familjer som i icke troende. I 

de förra ses barn som en gåva av gud, medan i de senare verkar vara en del av ett egoistiskt 

självförverkligande. När det gäller utvecklingsländerna kan en del förklaras med fattigdom, 

behov att ett socialt skyddsnät, samt begränsad tillgång på preventivmedel. Detta räcker dock 

inte som förklaring då även förhållandevis rika utvecklingsländer som exempelvis staterna 

kring Persiska golfen har väldigt hög nativitet. 

 

När det gäller den västerländska civilisationen menar D’Souza att denna primärt är en produkt 

av kristendomen. Tankesättet att antiken var en gyllene tidsepok som, efter Roms fall, sedan 

förstördes av kyrkans makt under ”den mörka medeltiden” för att sedan återuppstå med 

renässansen är en romantiserad efterhandskonstruktion. Han medger visserligen att antiken 

och då främst de gamla grekerna skapade mycket av det som utgör västerländskt tänkande i 

dag. D’Souza menar dock att det kristna inflytandet har varit ännu större. Han ger några 

exempel; Tanken på en separation mellan kyrka och stat. Detta var något otänkbart i antiken 

där religion och stat gick hand i hand. De kristna såg världen som uppdelad i två nivåer – den 

kristna staten, där gud styrde, samt den civila staten där gud visserligen påverkade människors 

hjärta, men där människan trots allt hade getts frihet att styra. Kristna tänkare, varav den 

viktigaste givetvis är Jesus själv är också tydliga med att uttrycka detta exempelvis i Matteus 

22:21; ”Render unto Caesar that which is Caesar´s, and to God which is God´s” (D’Souza 

2007, s. 47). D´Souza hänvisar också till kyrkofadern Augustinus som talar om att de kristna 

bebor två olika städer – den jordiska staden, samt den himmelska staden. Inte ens under den 

katolska kyrkans mäktigaste period under högmedeltiden var påven allsmäktig. Det fanns 

alltid sekulära furstar med kejsaren i spetsen som balanserade kyrkans makt. D’Souza hävdar 

att tanken på en separat sekulär värld faktiskt är en uppfinning av kristendomen. 
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Nästa exempel som D’Souza nämner är den om människans lika värde. Detta menar han är en 

i grunden kristen tanke. I Antiken var det alldeles självklart att människor hade olika värde 

och hela samhällets ekonomi var uppbyggt på stora mängder slavar. De högre 

samhällsgrupperna ansågs givetvis vara bättre än de lägre. Detta tyckte till och med stora 

filosofer som Platon och Aristoteles, den senare tyckte exempelvis att de var de lägre 

klassernas uppgift att arbeta och tjäna de högre klasserna så att dessa kunde ägna sig åt 

styrande och att tänka höga tankar. Detta tankesätt började sakta men säkert försvinna i och 

med kristendomens intåg. D’Souza tillstår visserligen att enorma orättvisor inklusive slaveri 

fortsatte under en mycket lång tid, men att det trots allt sakta men säkert blev bättre och mer 

jämställt. Han krediterar också främst kristendomen för slaveriets upphävande. D’Souza ger 

ett flertal exempel på hur den kristna synen på alla människors lika värde är grundläggande 

för många av dagens moraliska och juridiska rättsprinciper, till exempel Förenta Nationernas 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

 

2.5.3 Kristendomen och vetenskapen 
 

D’Souza menar att det inte är en tillfällighet att den moderna vetenskapen uppkom i 

Västvärlden. Han menar att till skillnad från judendomen och islam, som primärt handlar om 

att följa av gud givna lagar, handlar kristendomen om att följa sin tro. För att kunna ha denna 

tro måste den göras trovärdig, vilket har gjort att kristendomen mer än andra religioner har 

haft en teologisk debatt. Denna debatt har lett till att människor har prövat olika hypoteser och 

frågeställningar och vägt argument för och emot. Namn som Augustinus, Thomas av Aquino, 

Anselm av Canterbury med flera har varit några av de mer kända i denna debatt och har bland 

annat försökt ge bevis för Guds existens. Detta menar D’Souza skapade en grund på vilken 

den västerländska vetenskapen senare kom att byggas. I exempelvis Islam har inte samma 

tradition uppkommit, här har debatten handlat om vem ska leda världens muslimer, inte om 

Gud existerar eller inte. I buddismen och hinduismen sysslar man i stort sett inte med teologi, 

det anses inte vara människans uppgift att spekulera i vad gudarna sysslar med. D’Souza anser 

alltså att kristendomens teologiska debatt är det som ligger till grund för västerlandets 

vetenskapliga genombrott. 

 

D’Souza argumenterar sedan vidare och talar om kosmos och de lagar som styr vårt 

universum. Han menar så finns det egentligen ingen logisk förklaring varför vårt solsystem 
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och ett solsystem miljarder ljusår bort skulle styras av samma naturlagar. Det solsystemet 

skulle ju lika väl kunna påverkas av helt andra naturlagar. Trots det pekar det mesta som har 

observerats på att hela universum styrs av samma lagar. Vad beror då detta på?  Här menar 

D’Souza på att forskarna kan hitta ett svar i en gudomlig skapare som har skapat detta 

universum med samma naturlagar överallt. Detta vägrar de flesta dock göra. De har en 

uppfattning om att lagarna är lika över hela universum, men de kan inte vetenskapligt bevisa 

detta. Detta är då enligt D’Souza att likställa med en tro. 

 

Att de flesta forskare avfärdar mirakel beror enligt D’Souza på att de anses vara omöjliga 

enligt naturlagarna. Här är det dock fråga om ett tillfälligt upphävande av naturlagarna som 

gör just miraklet till ett mirakel. Detta gör att kristendomen fokuserar betydligt mera på 

mirakel än andra religioner. Inom islam anses Gud verka hela tiden i varenda sak som sker. 

Den guden behöver inga naturlagar och mirakel har därför ingen stor plats inom islam, detta 

då allting som sker anses vara guds mirakel. Inom kristendomen kan dock den gud som har 

skapat naturlagarna tillfälligtvis upphäva dem för att låta utföra ett mirakel. Övrig tid verkade 

dock Gud genom sina naturlagar [på det fysiska planet]. Detta gjorde att det i den kristna 

världen fanns en nyfikenhet att utforska sambanden i naturen som saknades i t.ex. den 

muslimska världen eller i Kina. 

 

D’Souza menar också att kristendomen har varit pådrivande för universitetsväsendets 

uppkomst i Västeuropa och också att de flesta av de stora vetenskapsmännen såsom 

Kopernikus, Kepler, Galileo och Newton var kristna. Han beskriver vidare hur konflikten 

mellan vetenskap och religion kraftigt har överdrivits av eftervärlden. Ingen vetenskapsman 

har avrättats av kyrkan med undantag från Giordano Bruno, som dock inte brändes på bål för 

sin åsikt att universum var oändligt, utan snarare för sina avvikande åsikter om treenigheten. 

 

 

Sedan går D’Souza in på frågan om universum är designat. Han vill hävda det och tycker sig 

finna stöd för det i Big Bang teorin som ju säger att det finns en startpunkt – singularitet – för 

både massa, tid, rum och naturlagar. Detta skulle stämma med skapelseberättelsen i första 

Mosebok där Gud ur ingenting skapar himmel och jord. D’Souza hävdar att forskarna har 

funnit ett gudsbevis i och med Big Bang teorin ”Everything that begins to exist has a cause. 

The universe began to exist. Therefore the universe has a cause. The cause we call God.” 

(D’Souza 2007, s.127) 



 

 36

 

När det gäller evolutionsläran tycker D’Souza att den är fullt kompatibel med kristendomen. 

Gud skapar ju människan av jord. Vilket också är vad som sker evolutionärt under miljarder 

av år. Skillnaden är att Gud också blåser in sin ande i oss vilket gör oss unika jämfört med 

djuren. 

 

2.5.4 Kristendom och moral 
 

D’Souza går nu in på de angrepp som kommit från ledande ateister såsom Dawkins, Harris 

och Hitchens, där de menar att religion i allmänhet och kristendom i synnerhet är omoralisk, 

hatisk, diktatorisk och totalitär. 

 

D’Souza menar att det finns tre grundläggande frågor; 1. Finns det en universell eller objektiv 

moral, 2 Är den i grunden religiös, 3 Hur får vi kunskap om den. I den första frågeställningen 

frågar sig D’Souza hur det kommer sig att vi anser att fysikens lagar omfattar alla, medan vi 

anser att moraliska lagar är ett individuellt val. Borde det inte med det vetenskapliga synsätt 

som gäller idag vara möjligt att hitta moraliska lagar som är giltiga för alla?  Människor 

reagerar när någon annan försöker lägga sin moral på dem, men ingen reagerar om någon 

annan försöker lägga sina matematiska kunskaper på dem. Människan är den enda varelsen på 

jorden som kan ta hänsyn till andras rättigheter och därmed den enda varelsen som har det vi 

själva kallar moral Moralen kan ta sig olika uttryck bland jordens människor, men D’Souza 

menar att vi måste skilja på beteendets ”hur vi gör” till skillnad mot moralens ”hur vi borde 

göra” Alla friska människor har en inre moralisk vägvisare – ett samvete. Vi kan bryta mot 

vår egen moral och gör dessutom ofta detta. Vi drabbas då av ångest, ånger och samvetskval. 

D’Souza menar att trots att jordens samhällen ser väldigt olika ut så är de moraliska 

tankesystemen förvånansvärt likformiga. Stora avvikelse i de moraliska systemen är att 

betrakta som felaktiga. Att D’Souza kallar dem för felaktiga beror på att de strider mot vad 

som kan kallas den universella lagen. Ett exempel är att om ett samhälle tillåter män att 

misshandla sina fruar, så ska det inte betraktas som moral, utan en felaktig moral, likaväl som 

att en geocentrisk världsbild är felaktig fastän det finns ett fåtal människor som fortfarande 

anammar den. Alla undersökta samhällen genom alla tider har haft någon form av moraliska 

värderingar som har styrt deras samhälle. Vissa moraliska grundsatser har också funnits, 

såsom att ta hand om sin avkomma. Moralen i samhällena varierar, men det finns alltid en 

moral. Vad beror då denna likformighet på, D’Souza påminner oss om att skillnaderna mellan 
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de olika religionernas påbud varierar förvånansvärt lite, samtliga världsreligioner har 

exempelvis någon variant av den gyllene regeln. En absolut moral är enligt D’Souza 

nödvändig för att människor ska kunna leva tillsammans och en absolut moral är också ett 

bevis för existensen av en gud. En naturlag som gravitationen kanske kan förklaras av 

matematiskt och fysiskt, men var kommer en moralisk lag ifrån? Svaret är enigt D’Souza att 

den är given av Gud. 

 

När det gäller kristendomens moralsystem ger den dessutom fördelen att belöning och 

bestraffning utmäts efter livets slut, vilket ger personen en vägledning för att göra gott och 

undvika ont. Detta gör också att de som har gjort ont under jordelivet, men tjänat på det 

kommer att få sitt rättmätiga straff, medan de som har levt moraliskt, men kanske lidit för det 

får sin belöning. D’Souza menar att han är väl medveten om att människor har gjort 

fruktansvärda saker i den kristna religionens namn. Han menar dock att detta beror på att de 

syndat. De är de kristna människorna som har felat, inte den kristna moralen det är fel på. 

 

2.5.5 Kristendomens och ateismens brott 
 

D'Souza menar att kristendomen, till stor del oförtjänt får klä skott för många oförrätter både i 

dagens samhälle och historiskt. Samtidigt ges ateismen ett frikort för de många och 

fasansfulla brott den har orsakat. Ett exempel som ges är korstågen, som med dagens ögon ses 

som ett brutalt övergrepp från de kristnas sida mot muslimerna. Här menar dock D'Souza att 

det snarare var frågan om att trycka tillbaka den muslimska aggressionen som i århundraden 

hade hotat, och delvis erövrat, den kristna världen. Ett annat exempel är mytbildningen av 

inkvisitionen, som beskrivs som en kringresande tortyrcirkus som bränner människor på bål 

på löpande band. I verkligheten så har dagens forskare bara kunnat belägga mellan 1500 och 

4000 avrättningar under den 350 åriga period inkvisitionen verkade. Detta är förvisso brutalt 

menar D'Souza, dock långt ifrån de skräckhistorier som talar om hundratusentals, kanske 

miljoner offer. Slutligen menar han att dagens synsätt där mänskliga konflikter beskrivs som 

kamper mellan etniska, ekonomiska, sociala eller nationella intressen i stort sett är en korrekt 

analys. Att skylla på religionen som den största boven, som Dawkins och Hitchens gör, är inte 

hållbart. 

 

D'Souza menar också att ateisterna har en dubbelmoral när det gäller brott mot mänskligheten. 

Allt som har utförts av kristna nationer, härskare eller individer skylls på kristendomen, 
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medan ingenting som ateistiska nationer, härskare eller individer gör skylls på ateismen. 

Stalin, Mao och Hitler lät döda långt fler människor [han nämner siffran 100 miljoner] på 

några få årtionden än alla religiösa härskare genom tiderna har mäktat med tillsammans. 

D'Souza tycker att man visst kan beskylla ateismen för de dödsfall dessa diktatorer orsakade, 

dels hade de ibland en rent ateistisk agenda, såsom kommunisterna. Dels gjorde avsaknaden 

av kristen eller religiös moral hos härskarna och deras hantlangare att sådana brott kunde 

genomföras utan större eftertanke eller rädsla för efterräkningar i ett liv efter döden. 

 

 

3 Sammanfattning   
 
3.1 Den ateistiska ståndpunkten 
 
 
Våra undersökta ateister, Richard Dawkins och Christopher Hitchens, delar många av sina 

invändningar mot religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. De väljer dock att föra 

fram sin huvudsakliga kritik på lite olika aspekter av religion och kristendom. Båda 

författarna anser att religion i grunden är något som bör tryckas bort från människans sfär, 

speciellt från vetenskap, medicin, utbildning och politiskt beslutsfattande. De anser att på 

dessa områden är religionen direkt skadlig för människan genom att få denne att hänge sig åt 

vidskepelse och bronsåldersmoral snarare än rationella och på vetenskapliga fakta grundade 

åsikter.  

 

För Richard Dawkins, professor och evolutionsbiolog så är det främst religionens inverkan på 

vetenskap som fått honom att inleda sin offensiv för ateismens sak. Dawkins har starka 

invändningar mot de moraliska aspekterna av religion också, men det är först och främst 

religionens dåliga kompatibilitet med vetenskap som motiverar honom. För Dawkins är det 

otänkbart att tro på någonting som enligt honom helt saknar bevis, både logiska och empiriska 

sådana. Dawkins säger faktiskt inte att ett högre väsen är helt omöjlig, men att det är mycket, 

mycket osannolikt att något sådant existerar. Så länge inga som helst bevis existerar bör ingen 

rationell människa tro på något sådant. I stället kan vetenskapen ge nästan alla förklaringar 

som behövs, t.ex. hur livet på jorden har utvecklats via evolution, såsom Darwin, beskrev det. 

Vad som fanns innan Universum startade, via Big Bang, vet inte vetenskapsmännen ännu, 

men det vet inte de religiösa heller. de förutsätter att någon Gud har skapat universum, men 
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var kommer då guden ifrån frågar sig Dawkins. Han vänder sig också med skärpa mot tanken 

på att lära ut teorin om kreationism i skolor [vilket har debatterats i USA] och att denna teori 

skulle vara att jämställa med evolutionsteorin. Dawkins menar att inte ett enda bevis finns för 

kreationismen, medan evolutionen stöds av hundratusentals bevis, både genetiska och 

paleontologiska. Dawkins menar att ett sådant steg skulle vara att kliva tillbaka i 

mänsklighetens utveckling. När det gäller begreppet ateism så påpekar Dawkins att i stort sett 

alla människor är [omedvetna] ateister utan att veta om det. Det har nämligen funnits tusentals 

gudar under världshistorien och de flesta människor tror givetvis inte på dem. de är alltså 

ateister i förhållande till Baal, Zeus, Apollo, Thor och andra men inte till Jahve eller Gud eller 

Allah [i monoteisternas fall]. Richard Dawkins säger att det som skiljer honom och de 

traditionella ateisterna han representerar från de "omedvetna ateisterna" är att de traditionella 

ateisterna har tagit bort ytterligare en gud. 

 

Christopher Hitchens är inte vetenskapsman, han har dock en grundsyn som säger honom att 

det som vetenskapligt kan bevisas är förhållandevis trovärdigt, medan det som helt saknar 

bevis inte är trovärdigt alls. Hitchens är enig med Dawkins om religion kontra vetenskap, men 

väljer att attackera religion främst på moralisk grund. Hitchens anser att religion, och särskilt 

då de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam, är ondskefulla och 

moraliskt förkastliga. Han argumenterar både utifrån egna upplevelser, historiska händelser 

samt konfliktanalys och kommer till slutsatsen att "religionen förgiftar allt". I stället för att 

vara en god kraft i människans vardag som de flest religioner tror sig vara, menar Hitchens att 

religion tvärtom är en ond kraft. Religion är huvud- eller medansvarig för krig, konflikter, 

intolerans, förföljelse, vidskepelse, främlingsfientlighet bakåtsträvande, etnisk rensning, 

rasism, barnmisshandel, indoktrinering, kvinnohat, förföljelse av oliktänkande och mycket 

annat. Hitchens menar att det givetvis finns andra orsaker till många konflikter, men att dessa 

skulle vara betydligt lättare att lösa om inte religionen satte käppar i hjulet. För Christopher 

Hitchens vore en värld utan religion en bättre värld. När det kommer till invändningen att 

människan då skulle sakna moralisk kompass menar Hitchens att detta är nonsens. Människan 

behöver inte religion för att bete sig moraliskt.   
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3.2 Apologeternas ståndpunkt 
 

De kristna apologeter vi har valt ut för att representera försvaret av religion och kristendom 

anser båda två att ateisterna misstolkar, möjligen uppsåtligen, religionens roll gentemot 

vetenskapen och moralen.  

 

Alister McGrath vänder sig mot Dawkins syn på att religionen inte fyller någon funktion för 

människan, att den är en slumpartat tillkommen biprodukt av evolutionsprocessen. [vilket ju 

allt inom evolutionen är, ingenting har ju ett högre syfte] och att människan skulle klara sig 

bättre utan religion. Detta stämmer dåligt överens med den evolutionstanke som Dawkins 

omfamnar. McGrath påpekar att Dawkins som i vanliga fall är så noga med att det ska finnas 

vetenskapliga bevis för teorier, framför denna "biproduktsteori" utan minsta tillstymmelse till 

bevis. 

 

I stället borde Dawkins inse att människans religion finns för att den ger människan ett mål 

och mening. McGrath som kristen menar givetvis att detta är något som har givits av Gud. 

McGrath menar också att Dawkins önskemål om ett samhälle utan religion, och tron att detta 

skulle utplåna krig och konflikter är en utopi. Krigen och konflikterna skulle finnas kvar, 

likaså människans önskemål att skapa skiljelinjer för att tillgodose sina materiella och sociala 

behov. 

 

Dinesh D'Souza presenterar ett försvar mot både Richard Dawkins och Christopher Hitchens 

och också en del andra ateister som Bertrand Russel, Carl Sagan och Sam Harris. D'Souza 

menar att kristendomens krock med vetenskapen i mångt och mycket är en myt. 

Kristendomen har aldrig varit så fientlig mot vetenskapen som brukar framhävas. Tvärtom så 

har kristendomen legat till grund för det västerländska tänkandet och humanismen som i sin 

tur ledde till den vetenskapliga revolutionen. D'Souza menar också att nästan alla 

vetenskapliga teorier som Big Bangteorin och evolutionsteorin kan kombineras med 

kristendomen. Gud skapade tid, rum och materia ur ingenting, precis som det står i 

skapelseberättelsen och enligt Big Bang teorin skapades tid, rum och materia ur en 

"singularitet" som i praktiken var ingenting. Människan har enligt evolutionsteorin skapats ur 

lägre livsformer som så småningom kan härledas till kemiska element i Jorden. Enligt bibeln 

skapades människan av jord som Gud blåste liv i. 
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När det gäller moral så menar D'Souza att kristendomen har beskyllts för ogärningar som den 

inte har varit skyldiga till eller som har överdrivits kraftigt. Ateisterna kan inte skilja på den 

kristna moralen och individuella kristna människors felsteg menar han. Han tycker att som 

samma standard används för den "upplysta" ateismen så kan man säga att denna har 

producerad historiens överlägset värsta massmördare. 

 

D'Souza menar att det finns en universell moral, given av Gud, som vi bör följa. Om vi 

avlägsnar kristendomen från vårt sätt att tänka kommer så småningom också den moral vi bär 

med oss komma att erodera. Detta har i viss mening redan skett, speciellt i det sekulariserade 

Västeuropa. Denna trend är mycket farlig för framtiden tycker D'Souza.  

 

4 Diskussion  
 

Hur ska vi då tolka den debatt som vi har redovisat ovan. Vem har rätt och vem har fel? Skall 

religionen tryckas undan från det offentliga rummet, politiken och vetenskapen eller ska den 

behålla sin plats? Kanske ska den till och med tillåtas öka sitt inflytande? 

 

Som redovisats ovan har Richard Dawkins och Christopher Hitchens en syn på religionen och 

religiös påverkan som får dem att vilja motarbeta religion. Religionen kan möjligen få finnas 

kvar som en privatsak, även om de i grunden anser att all religion är ovetenskaplig 

vidskepelse. Enligt Hitchens och Dawkins skall dock religion tryckas tillbaka från det 

politiska beslutsfattandet, vetenskapen, medicinen och utbildningen. En värld med fler aktiva 

ateister vore att föredra, då detta skulle bli en mera rationell, upplyst, vetenskaplig och 

tolerant värld. 

 

Har de då någon poäng med sina argument? 

 

Vi lever själva som framgick av den i inledningen nämnda Zuckerman studien i världens mest 

sekulariserade land. För oss upplevs sällan religionen som vare sig mäktig, påträngande eller 

ondsint. Vi upplever att religion främst är en privatsak i Sverige och att dess påverkan på 

politik, vetenskap, medicin och utbildning nog är ganska liten i vårt eget land. Dawkins och 
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Hitchens skulle nog inte ägna allt för mycket kraft på att försöka ändra på det svenska 

samhället, detta då mycket av det de eftersträvar ju redan har uppnåtts i Sverige. 

 

Vi måste dock tänka på att deras kamp främst är inriktad på samhällen med betydligt starkare 

och mera omfattande religiositet än det svenska. Om man benar ut deras tankegångar lite 

grann, tycker vi oss kunna se två huvudsakliga mål för deras angrepp; Det första är den 

evangelisk-kristna högern i USA och det andra är Islam och då särskilt islamsk 

fundamentalism. När det gäller den evangeliskt -kristna högern i USA, så har den alltid haft 

ett stort politiskt inflytande på landets politik. Detta inflytande förstärktes kraftigt under de 

åtta åren under George W Bush presidentskap [2001-2009] när ett antal av de evangelisk-

kristnas politiska önskemål kunde genomföras. Förbud mot stamcellsforskning, indragna 

bidrag för organisationer som ägnade sig åt upplysning om preventivmedel, samt möjlighet att 

införa kreationism på skolschemat var några av framgångarna som den kristna högern rönte 

[det sistnämnda stoppades dock av domstol]. Både Dawkins och Hitchens böcker är skrivna 

under George W Bush presidentperiod och vi ser ett klart samband med den kristna högerns 

framgångar under tidsperioden och ateismens "väckelse". För ateister som Dawkins och 

Hitchens räckte det inte längre att ha sin ateistiska syn som en privatsak, de kände att det 

amerikanska samhället var på väg i fel riktning enligt deras sätt att se det. Eftersom USA är 

världens militärt, politiskt och ekonomiskt mäktigaste nation, så är det som händer där en 

angelägenhet för hela världen. De böcker, TV-serier, debatter och artiklar som Dawkins och 

Hitchens har producerat har varit medel ägnat att vända på trenden i USA. Kanske har de haft 

en liten del i att den evangelisk-kristna högern nu har tappat mycket av sin politiska 

maktställning då i och med 2008 års val mera moderata krafter numera kontrollerar både 

presidentposten och kongressen. Den nya presidenten, Barack Obama, är visserligen kristen 

han också, men har ännu inte låtit detta på något synligt vis påverka hans politiska gärning. 

George W Bush lät däremot en gång meddela en häpen presskår att Gud hade sagt åt honom 

att invadera Irak. Här kan vi, för att åskådliggöra skillnaden mellan USA och Europa, göra en 

jämförelse med den likaledes kristne brittiske premiärministern Tony Blair, Denne refererade 

aldrig till Gud i politiska sammanhang under sin tid som Storbritanniens ledare. Detta hade 

helt enkelt varit otänkbart på den brittiska politiska scenen, och hade om det skett troligen lett 

till ett misstroendevotum i det brittiska underhuset. Efter sin avgång har dock Blair deltagit i 

olika trosbaserade grupper och också konverterat till katolicismen. 
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När det gäller den islamiska fundamentalismen så har vi i Sverige inte direkt drabbats av 

några direkta konfrontationer [det dog dock några svenskar vid bombdåden på Bali]. I vårt 

närområde har dock en hel del inträffat, allt ifrån rena terrordåd såsom i London och Madrid, 

till mordhoten mot danska tidningsredaktörer och skämttecknare. En svensk man, med 

bakgrund från mellanöstern, har också blivit dömd för förberedelse till terrorism i USA. 

 

Dawkins och Hitchens menar att de som försöker hitta alternativa förklaringar till muslimska 

terrordåd, mordhot och andra övergrepp gör sig skyldig till historieförfalskning. Terrordåden 

beror inte på fattigdom, utanförskap eller sociala problem utan på religiös fanatism. För detta 

talar de faktum att de flesta av de nitton kaparna som genomförde 11: e september dåden inte 

var utfattiga män från det krigshärjade Afghanistan utan tvärtom, välutbildade 

medelklassmänniskor från det ekonomiskt välmående Saudiarabien, ett land som dessutom är 

USA: s starkaste allierade i Mellanöstern. Harvardprofessorn Samuel L Huntington framför i 

sin omdebatterade bok "The Clash Of Civilizations" 1993 en teori om att dem just avslutade 

öst-västliga konflikten mellan kommunism och kapitalism i framtiden kommer att ersättas av 

en ny världsomspännande konflikt där skiljelinjerna främst är religiösa och kulturella. En strid 

mellan det kristna norr och det islamiska söder blir den stora konflikten och visst kan vi säga 

att Huntingtons teorier i viss mån har besannats i och med terrordåden den 11: e september, 

kriget i Afghanistan, invasionen av Irak och ett antal större terrordåd i t.ex. Indonesien, 

Spanien och Storbritannien. Dawkins och Hitchens menar att ju färre människor som 

omhuldade religion, ju mindre skulle chanserna vara att denna "civilisationernas 

sammanstötning" verkligen utvecklades till det hemska scenario Huntington förutspår. Detta 

kan nog visserligen vara sant. Religionen är en stark faktor i tjugohundratalets konflikter. 

Dock tror vi Dawkins och Hitchens gör sig skyldig till förenklingar. Om alla religioner 

försvann och alla människor blev ateister, skulle det innebära att konflikterna försvann?  

Enligt vår åsikt är svaret givetvis inte! Konflikter skulle fortfarande finnas och orsakas av 

kamp om resurser, ekonomiskt och politiskt inflytande, etnicitet och kulturella faktorer. Vissa 

konflikter skulle nog kunna lösas lättare, t.ex. Israel-Palestina konflikten, om de religiösa 

fanatikerna på båda sidor togs ur den ekvationen skulle troligen den konflikten vara löst för 

länge sedan. Men eftersom de fundamentalistiska krafterna på båda sidorna av konflikten 

anser att det är deras land, givet dem av Gud, så faller alltid varje försök till försoning av mera 

moderata krafter. Andra konflikter skulle dock knappast påverkas alls. Skulle Nordkorea sluta 

hota sina grannar? Skulle Burmas militärjunta sluta med sitt förtryck? Skulle Kina häva sin 
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ockupation av Tibet om religionen försvann? Svaret på ovanstående frågor är med stor 

sannolikhet nej. 

 

När det gäller Dawkins och Hitchens motstånd mot religiös inblandning i medicin och annan 

vetenskap är deras poäng att religionen helt enkelt är ovetenskaplig och därmed inte har något 

med dessa områden att skaffa. De har gett ett flertal exempel på att religionen tvärtom snarast 

är farlig när den försöker lägga sig i., Exempelvis motståndet mot smittkoppsvaccinering och 

religionernas farliga respons mot försöken att hindra AIDS epidemin genom förbud mot 

sexualupplysning och kondomer och liknande.  Den kristna högerns motstånd mot 

stamcellsforskning i USA ledde till att denna förbjöds under George W Bush administration, 

vilket gjorde att världens starkaste forskningsnation halkade åtta år bakom. Den nya 

presidenten, Barack Obama, har nu tillåtit denna forskning igen och om det vill sig väl kan 

kanske sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers botas i framtiden. Vi anser att religionen 

bör hållas utanför den direkta påverkan på medicinsk forskning. Hur är det då med indirekt 

påverkan? Skall religionen få påverka människans och samhällets etiska och moraliska syn i 

frågor som abort, kloning och eutanasi [aktiv dödshjälp]. Här anser vi att varje människa 

givetvis måste få ha sin egen åsikt när det gäller dessa svåra frågor. De har också rätt att göra 

denna åsikt känd för andra människor och försöka påverka lagstiftningen i allmänna val. De 

har däremot inte rätt att ta till våld eller odemokratiska metoder när lagstiftningen går dem 

emot. Här finns exempel på att abortkliniker har sprängts och läkare mördats av kristna 

fanatiker i USA.  

 

När det gäller Dawkins och Hitchens motstånd mot religionens plats inom skolan värld, kan vi 

konstatera att de båda anser att religiöst motiverad undervisning inte bara är ovetenskaplig, 

utan också indoktrinerande och möjligen också farlig för barn och ungdomar. De menar bland 

annat att barnen blir mer intoleranta och ovetenskapliga i religiöst baserade skolor. Den stora 

stötestenen är givetvis kreationismen och andra former av skapelselära, som Dawkins och 

Hitchens menar saknar varje form av legitimitet. De beskriver dem som helt ovetenskapliga 

och helt utan bevis. Dawkins och Hitchens poäng är att om eleverna ska lära sig skapelselära 

parallellt med Darwins evolutionsteori, kan de lika gärna läsa alkemi och astrologi parallellt 

med kemi och astronomi. Här tycker vi att de helt klart har en poäng. Det man lär sig i skolan 

bör vara grundat i vetenskap. Naturligtvis finns det många fält inom vetenskapen där man inte 

vet allt ännu, exempelvis inom astronomin och kvantfysiken. Det som presenteras i skolan är 

dock sådant som det finns teorier och ett antal belägg för. De kristna som vill framhålla 
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kreationismen som en teori, har inte förstått det vetenskapliga språket. En teori är inte samma 

sak som en gissning om något utan några som helst understödjande bevis. Vi anser däremot 

att den modell som praktiseras i den svenska skolan är bra. Vi lär oss inte praktisera religion, 

utan vi lär oss om religioner. Vi får också en inblick i religionens plats i samhället historiskt, 

kulturellt och politiskt vilket är bra. Ett antal religiöst grundade friskolor har dock fått kritik 

för att inte följa denna modell, trots att den är inskriven i skollagen. Vi kan fråga oss om det 

verkligen är rätt att tillåta religiöst baserade friskolor för barn. Skulle vi tillåta samma sak när 

det gäller politiska åsikter och tillåta en kommunistisk friskola, moderat friskola eller 

Sverigedemokratisk friskola? Vi tror inte det skulle accepteras. Dawkins och Hitchens menar 

just att detta är ett problem, fenomenet att många annars oacceptabla saker tillåts när det gör 

under skyddet av en religion. 

 

Om vi då övergår till apologeternas försvar av religionen så kan vi konstatera att Alister 

McGraths huvudsakliga kritik riktas mot Richard Dawkins. McGrath menar dels att Dawkins, 

avsiktligt eller oavsiktligt, missförstår det kristna budskapet. Detta gör att Dawkins kan 

kritisera kristendomens lära. McGrath menar att Dawkins har missat Jesus kärleksbudskap. 

McGrath menar också att det är fel att dra alla religioner över en kam. Vi kan hålla med 

honom om detta. Vi uppfattar ju exempelvis inte alla politiska ideologier och partier som 

likadana och lika skyldiga till historiens många våldsdåd. De tyska kristdemokraterna är inte 

lika skyldiga som de tyska nationalsocialisterna till förintelsen, även om det fanns enskilda 

kristna som deltog i processen. McGrath betonar också att Dawkins inte följer sin egen 

vetenskapliga linje när han beskriver religionen som en slumpmässig biprodukt av 

evolutionen. Om vi ska vara stringenta och följa Dawkins egen evolutionära lära bör i stället 

religionen ha gynnat överlevnaden av de människor som "skapade" den och levde efter den. 

Vi vet väldigt lite om forntidsmänniskans religiösa uppfattningar, men vi kan i varje fall säga 

att sedan människan blev jordbrukare och började skapa större samhällen och städer har 

religionen varit en viktig följeslagare för henne.  

 

Frågan är dock vilken relevans religionen har för människan i dag. I det västerländska 

samhället är det, som D´Souza påpekar en vikande trend för religiöst inflytande på samhället. 

Religionen som sådan finns kvar, men förvandlas mer och mer till en privatsak. D´Souza 

påpekar dock mycket riktigt att detta endast gäller om vi ser på världen med "västerländska 

glasögon", i ett globalt perspektiv ökar i stället religionen både sitt medlemsantal och sitt 

inflytande. D´Souza menar vidare att mycket av det västerländska arvet egentligen är ett arv 
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efter kristendomen. Som exempel nämner han den vetenskapliga revolutionen. Här tycker vi 

dock att han förenklar lite. Givetvis hade de flesta universiteten ursprungligen bildats för 

teologiska studier och blev så småningom en "plantskola" för renässansen, reformationen, den 

vetenskapliga revolutionen och upplysningen. Detta var dock inte en avsedd effekt. Vi kan 

säga att när människor på universiteten lärde sig tänka självständigt och ifrågasätta, så gjorde 

de det och resultatet blev inte vad kyrkans män hade tänkt sig. Det var aldrig avsikten att de 

skulle ifrågasätta religionen och dess plats i samhället, men det är just vad människor gjorde. 

 

Varför sker då ateismens offensiv just nu? Det har givetvis i alla tider funnits människor som 

har ifrågasatt religionen och dess plats i samhället. Just nu verkar dock ateismens företrädare 

vara väldigt verksamma. Vad beror då detta på? 

 

Vi tror att det främst har att göra med religionens förändrade roll i världspolitiken de senaste 

30 åren. Islam, som efter det Osmanska kalifatets avskaffande 1922 ansågs ha spelat ut sin 

politiska roll, är numera återigen en stark kraft på den världspolitiska scenen. Denna 

återkomst började med den iranska revolutionen i slutet av sjuttiotalet och spred sig sedan 

över Mellanöstern och Nordafrika. Religionens politiska återkomst har medfört svårigheter 

för politiska analytiker, uppvuxna med det kalla kriget, att helt och fullt värdera och förstå 

religionens roll i dagens konflikter. Ett exempel som kan ges är att de politiska strävanden 

som präglade araberna på 60 och 70- talet oftast var nationellt grundade, ibland också med en 

socialistisk agenda bakom [Nasser i Egypten, Baathpartiet i Irak och Syrien, PLO i Palestina]. 

Numera präglas arabernas och andra muslimska folks politiska strävanden främst av 

religionen [Talibanerna i Afghanistan, Hezbolla i Libanon, Hamas och Islamiska Jihad i Israel 

m.m.].  Vi kan med andra ord säga att religionen, och då särskilt Islam, återigen har blivit 

uppfattad som "farlig". Detta nygamla hot har fått många människor som under en lång tid har 

ignorerat religionen och uppfattat den som betydelselös ur ett politiskt perspektiv att 

omvärdera dess roll. De kristnas kraftigt förstärkta positioner i USA under 2000 talet, med en 

"nyfrälst" som president i form av George W Bush blev en väckarklocka för många 

intellektuella. Kampen för och emot religion blev nu inte bara en fråga om en intellektuell 

debatt, utan en fråga om politisk påverkan både inrikes och utrikes. Vidare kom frågan om 

religion kontra vetenskap i fokus igen. Den genetiska forskningen har bekräftat Darwins 

evolutionsteori. Detta har dock inte medfört att fundamentalistiska kristna har erkänt sig 

besegrade. Tvärtom har de med förnyad kraft försökt kontra med egna teorier som "Intelligent 

Design" eller "Kreationism", allt för att hålla kvar människan som en unik skapelse av Gud 
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och inte en ättling till aporna. Detta har fått delar av den vetenskapliga eliten att reagera. Dit 

hör exempelvis Richard Dawkins. Andra har reagerat på den stora diskrepansen mellan vad de 

religiösa säger sig företräda, exempelvis tolerans, kärlek och att älska sin nästa, och vad vissa 

religiösa verkligen gör, exempelvis deltar i krig, terrordåd och våldtäkter mot barn. 

Christopher Hitchens tillhör dem som har reagerat mot detta. Slutligen kan vi säga att vi tror 

att ateisterna nog trodde sig ha segrat under 60- och 70 talet. Religionen var på väg att 

marginaliseras och den politiska kampen stod mellan kapitalism och kommunism. Religionen 

var möjligen en del av den privata sfären. Religionens starka återkomst som politisk kraft 

under slutet av 1900 talet har dock fått dess motståndare att se sig tvingade att på nytt 

återuppta kampen mot den. 

 

4.1 Besvarande av vårt syfte 
 

De för arbetet utvalda ateisterna, Richard Dawkins och Christopher Hitchens har valt att gå 

till angrepp på religion och religiös påverkan då de anser att den innebär en icke vetenskaplig, 

vidskeplig och på många sätt farligt påverkan på människan och det mänskliga samhället. De 

vill medverka till ett samhälle med mera ateister och mindre religiös påverkan. Detta skulle, 

ur deras synvinkel, vara en bättre värld ur både vetenskaplig, social och individuell synpunkt. 

De vill ta upp kampen med religionerna om sådant som vetenskapssyn, politisk påverkan och 

moral för att visa att deras eget tankesätt representerar ett i deras tycke bättre alternativ för 

jordens människor än religionernas. Det har blivit viktigt för dem att föra ut detta budskap, då 

de anser att religionen återfått ett för stort inflytande på den politik, vetenskap och utbildning 

och därmed åter utgör ett hot mot den sekulariserade Västvärlden. 

 

Apologeterna, Alister McGrath och Dinesh D´Souza, menar att religionen [i deras fall 

kristendomen] tvärtom skall ses som samhällets grund och snarare skall ges det största 

berömmet för att ha skapat den moderna och sekulariserade världen. De menar också att 

frånvaron av en religiös [kristen] moral i ett ateistiskt samhälle kommer att leda till en 

uppluckring av normsystemen och i förlängningen också till ett samhälle där människans 

värde inte längre är självklar. De menar sig ha sett sådana tendenser tidigare, exempelvis 

Nazityskland eller Stalins Sovjetunionen, med förfärande resultat. Apologeterna menar att 

tvärtemot ateisternas önskemål så skall religionen öka sin betydelse för människan och det 

mänskliga samhället. 



 

 48

5 Källförteckning  
 

Tryckta källor: 

Dawkins, Richard (2006). Illusionen om Gud, Stockholm: Leopard ISBN 978-91-7343-176-7 

 

D’Souza, Dinesh (2008) Whats´s So Great about Christianity,  Tynedale House Publishers 
inc. Carol Stream, Illinois , USA ISBN 978-1-59698-517-9 

 
Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori. Lund 
Studentlitteratur  ISBN 91-44-00318-8  
  
Hitchens, Christopher (2008) Du store Gud? – Hur religionen förgiftar allt.  Fri Tanke 
Förlag. Stockholm, Sverige ISBN 978-91-977094-1-5 

 
McGrath, Alister (2007) Ateismens Illusioner: varför Richard Dawkins misstar sig. Örebro : 
Libris förlag ISBN 978-91-7195-936-2 
 
Patel, R.,& Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-02288-3 
 
Zuckerman, Phil (2005) Atheism: Contemporary Rates and Patterns, kapitel ingående i The 
Cambridge Companion to Atheism, redaktör Michael Martin, Cambridge University Press: 
Cambridge, Storbritannien. ISBN 0-521-60367-6 
 

Elektroniska källor:  
 
Dawkins , Richard: Dawkins.net:” Turkey bans biologist Richard Dawkins' website” 
http://richarddawkins.net/articleComments,3128,Turkey-bans-biologist-Richard-Dawkins-
website,Monsters-and-Critics,page8. 
 

Hitchens, Christopher: http://www.youtube.com/watch?v=5INo7W2P-Jk&feature=related 

  

Zuckerman Studies 2005:  http://www.adherents.com/largecom/com_atheist.html 

 

Ateism. (n.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad juni, 12, 2009 från  
http://www.ne.se/ateism 
 
Religion (n.d.). ur Wikipedia. Hämtad augusti 22, 2009 från  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion  
 

http://richarddawkins.net/articleComments
http://www.youtube.com/watch?v=5INo7W2P-Jk&feature=related
http://www.adherents.com/largecom/com_atheist.html
http://www.ne.se/ateism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion



