Ett samhälle bortom tro
och vidskepelse
För några år sedan skrev Patrik Lindenfors boken Gud ﬁnns nog inte, något så
ovanligt som en bok om världsåskådning speciellt riktad till barn och ungdom. Hans
egen livs resa är värd en bok i sig. Född i Stockholm, skolgång i katolsk klosterskola,
under många år levde han som kristen, döpte sina barn, reste mycket och under
långa perioder var han bosatt i andra länder.
Text Carolina Johansson carolina.kyrkporten@svenskakyrkansollentuna.com

Religion tar större plats i
samhället
Idag arbetar han aktivt genom Humanisterna för ett sekulärt samhälle. Tvärtemot
vad många en gång förutspådde tycks religion och religiösa uttryck ta en allt större
plats i samhället samtidigt som invandring
leder till större pluralism i de religiösa uttrycken.
– Jag är inte, och inte Humanisterna heller, mot religion i sig, men vi motsätter oss
att samhället eller politiken ska präglas
och inﬂueras av religiösa motiv utan att
dessa motiv får ifrågasättas. Vad människor gör ensamma på sin kammare har jag
inga synpunkter på, säger han.
Samtidigt är det näst intill omöjligt att
förpassa religion till det helt igenom privata. Troende människor är lika troende
när de lämnar sina hem som de är hemma.
Och det får samhälleliga följder.

På frågan om religion och vetenskap kan
och bör mötas och kanske korsbefrukta
varandra ställer sig Patrik Lindenfors ganska skeptisk.
– Eftersom jag inte tror på en Gud blir
frågan rätt meningslös. Varför skulle jag
vilja lägga till något som jag tror är ett rent
påhitt, säger Patrik Lindenfors.
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Omvändelsen bort från tron kom efter en
resa till Indien där han i mötet med hinduismen tvingades försvara och förklara sin
egen tro och kom till slutsatsen: Detta kan
inte vara sant!
Sedan 15 år tillbaka är Patrik Lindenfors
ateist. Han forskar och undervisar på
Stockholms Universitet i evolutionsbiologi och evolutionär kulturforskning. Han
är även engagerad i Humanisterna.
– Att komma ur den invanda religionens
grepp var som att ta av sig sina solglasögon. Plötsligt ser man allt klart istället för i
ett dunkel. Man ser så klart att man ibland
kan bli bländad av hur makalös verkligheten är, säger han.

Omöjligt bevisa att Gud ﬁnns
Ibland sägs det att det är lika omöjligt att
bevisa att Gud ﬁnns som det är att bevisa att han inte ﬁnns. I samma anda skulle
man kunna beskriva vetenskap som även
det en trosakt. Det är ju ingen som vet hur
mycket av verkligheten som vetenskapen
förklarat, eller vad framtida vetenskap
kommer fram till.
– Vetenskapen lägger fram olika förklaringsmodeller och visst kan dessa visa
sig felaktiga och i behov av korrigering i
ett senare skede. Därför måste man alltid
vara öppen för nya förklaringar. Men att
utifrån detta smyga in en luddig och oklar
Gudsbild som förklaringsmodell håller
inte, säger han.
Och det är väl kanske just här som glappet mellan de som tror och inte tror blir
tydligt. Även om Patrik Lindenfors inte
utesluter en dialog, så ser han inte hur den
skulle fungera.
– Religion har inte svar på några frågor.
Även om vetenskapen heller inte har absoluta svar, så bygger den i alla fall på en
verklighet som vi kan se, ta och känna på.
För mig är det en mer intellektuellt hederLIG VËG ËN RELIGIONENS VËG SËGER HAN s

Religion har inte svar på några frågor, menar
Patrik Lindenfors, medlem i Humanisterna.
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humanisterna
Humanisterna är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation med en
sekulär livsåskådning. De anser att det inte
ﬁnns några förnuftiga skäl att tro på några
gudar eller religiösa dogmer. De har en
kritisk inställning till alla former av religion,
nyandlighet och ockultism.
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