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Nästa år är det 200 år sedan Charles Darwin föddes och 150 år sedan han publicerade "Om arternas
uppkomst". Eftersom Darwins teorier avvisades så totalt av kyrkorna när de först presenterades hade
nog de flesta väntat sig att kyrkorna skulle hålla en hövligt låg profil i det här sammanhanget. Men
tvärtom vill de gärna vara med och synas.

Pär Nuder - ekonomi
"Det har gått elva dagar sedan Lehman
Brothers ansökte ..."

Ken Neptune - ras
Engelska kyrkan agerar rakryggat och
ber helt enkelt Darwin om ursäkt. "Charles
Darwin: 200 år efter din födsel är den
Engelska Kyrkan skyldig dig en ursäkt för

OM FÖRFATTAREN

Fler artiklar om "kyrkans
makt"

Jag är forskare i
evolutionsbiologi och författare
till en bok om religion. Därför
intresserar jag mig speciellt för
konflikten dem emellan.

Den kristna kyrkan sägs vara på
frammarsch, inte bara i USA. Vilken
makt har kristendomen idag och är det
bra eller dåligt att den växer?

att vi missförstod dig, och för att vi, genom
vår felaktiga första reaktion, har
uppmuntrat andra att fortfarande missförstå
dig". Engelska kyrkan har också dragit
igång en webbsida bara för Darwinjubileet där man noterar sådana saker som
att Darwin var omgiven av kyrkans inflytande genom hela livet. Man undviker
dock att nämna att samma sak gällt för vilken människa som helst i 1800-talets
England.
Katolska kyrkan har inte kommit så långt att man faktiskt ber Darwin om
ursäkt. Däremot noterade redan den förre påven att Darwins teorier kanske
var värda att studera närmare. Nu har Vatikanen beslutat sig anordna en
evolutionskonferens lagom till Darwinjubileet. Intressant nog har de meddelat
att de inte vill ha med kreationister på konferensen, dvs. människor som tror

" The discussion surrounding the
significance of ..."

Annika Nordgren Christensen säkerhetspolitik
"Nattens debatt mellan Obama och
McCain dominerades ..."

Katolska kyrkan är ett hot mot vår
framtida hälsa

Manuel Ferrer och Roland
Poirer Martinsson - kampanj

Lars Bern

"Det blev en helt vanlig och ovanligt tråkig
debatt. ..."

Undermålig religionskunskap i
svenska skolan
Christer Sturmark

Lars Bern står med båda fötterna
stadigt i det blå

Anders Wijkman - miljö
"Den amerikanska valrörelsen domineras
helt av finanskrisen. ..."

Camilla Grepe

SKRIV DU OCKSÅ

Karolina Lassbo - stil och
livsstil
"I denna veckas nummer av Sofis Mode –
som är en ..."

att bibelns skapelseberättelser faktiskt är sanna.
ANNONS:

Populärast just nu
LÄSTA

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

Var är nyliberalernas
självkritik?
Var är nu alla de nyliberaler som så
ihärdigt lovprisade den amerikanska
modellen? Varför så tysta nu när er Walt
Disney-värld visat sig vara något annat
än verklighetens.? Det skriver
nationalekonomen professor LARS
PÅLSSON SYLL.
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En annan pikant detalj är att förespråkare för en "alltför vetenskaplig bild av
evolution och naturligt urval" inte heller är välkomna. Eftersom evolution och
naturligt urval är rent vetenskapliga teorier exkluderar detta tyvärr alla som
forskar på ämnet. Detta kan knappast ha varit Vatikanens avsikt. De menar
istället förmodligen att det behövs mer religion - katolicism - inom
evolutionsvetenskapen. Var denna ska stoppas in är något oklart då
vetenskapliga teorier uttryckligen inte får innehålla några övernaturliga inslag
då sådana kan förklara precis vadsomhelst.
Under tiden fortsätter många frikyrkor att förespråka en mer bokstavlig
tolkning av bibelns skapelseberättelse. Framför allt i USA är kreationism ett
stående inslag i samhällsdebatten. Sarah Palin har t.ex. uttalat sig positivt för
att man ska lära ut evolutionsteorin och bibelns skapelseberättelse parallellt,
"så att barnen själva ska få bilda sig en uppfattning". Man frågar sig varför inte
alkemi och kemi ska läras ut parallellt enligt samma resonemang, eller på
vilken grund hon inte vill att hinduernas skapelseberättelser också ska
presenteras.

13 Kommentarer

2. Ingen slump att islänningarna vågade
mest i finanskvarteren
3. Vi poliser är inga kvinnomisshandlare,
Katarina Wennstam
4. Så gick det till när jag förlorade en miljon i
tisdagens börskrasch
5. Jag är höginkomsttagare men vet inte om
jag har råd att bo
6. Efter finanskrisen är nyliberalismen den
farligaste fienden
7. Överdriven tro att miljöbilar hade varit bra
för Volvo
8. Presentera ny budget, Borg!
9. Skatt handlar om makt

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

10. Johan Norberg svarar Poirier Martinsson:
Socialt ansvarstagande bakom krisen

Efter finanskrisen är
nyliberalismen den farligaste
fienden
Nyliberalismens lockelse består och
skadar kapitalismen mera idag än någon
av de populistiska vänsterrörelserna. Det
skriver ROLAND POIRIER
MARTINSSON, Timbro, i en svidande
uppgörelse.
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77 Kommentarer

alltifrån Svenska kyrkans totala acceptans till Jehovas vittnens totala
avfärdande. Men eftersom vetenskapen på senare tid börjat gå rätt hårt åt
religionens trovärdighet ser kyrkor med en respektabel intellektuell tradition

Patrik Lindenfors (2 artiklar)
http://blog.lindenfors.se

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

Johan Norberg svarar Poirier
Martinsson: Socialt
ansvarstagande bakom
krisen
Det går inte att skylla finanskrisen på
marknadsliberalism och kapitalism.
Tvärtom - dagens kris beror till stor del
på att den amerikanska staten försökt ta
ett socialt ansvar, anser JOHAN
NORBERG.
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Vad är milla?

MILLADE

1. Josefssons avslöjande har försämrat
färshanteringen

Kristendomens nutida åsikter om evolutionsteorin är mångfacetterade;

förmodligen till att försöka associeras med vetenskapens framsteg så gott de
kan.
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Idag letar vi skribenter till
följande ämnen:

ANNONS:

