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Självcensuren ligger som en våt säck över det offentliga samtalet. Varje icke-respektfullt utlåtande om
Muhammed eller islam riskerar att straffas med döden av överentusiastiska muslimer. Dessa muslimer
gör dock inget annat än följer (vissa av) Koranens och Muhammeds påbud. Koranen är Allahs ord. De
är därför ingenting som kan förändras vartefter vår kunskap ökar, eller något som är föremål för
förhandling.
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"Det har gått elva dagar sedan Lehman
Brothers ansökte ..."
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significance of ..."

I Afrika söder om Sahara dör tusentals
människor varje månad i AIDS. En del av
dem dör helt i onödan, bara för att religiösa
"lärde" inte tillåter information om
kondomanvändning. Heliga principer om
kondomer försvaras av prästerskap av
olika trosinriktningar medan det fattiga
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Patrik Lindenfors är forskare i
evolutionsbiologi vid
Stockholms universitet och
författare till den nyutkomna
barn- och ungdomsboken om
religion ”Gud finns nog inte”.

Afrika fylls av byar med föräldralösa barn.
Samtidigt hindras stamcellsforskning i USA av godtyckliga regler införda av
religiösa skäl. Detta försenar forskning om botmedel mot sjukdomar som
drabbar miljontals människor runt världen varje år. De kristna hävdar att de
"värnar livet", men under tiden sörjer andra sina sjuka och bortgånga

Fler artiklar om "Muhammed
och yttrandefriheten"

släktingar och vänner.

Svenska intellektuella viker sig för
islamisterna

Bibeln säger, liksom Koranen, att homosexualitet är en synd. Med de
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böckerna i hand förföljs homosexuella runt nästan hela världen. Rätten att
säga att homosexualitet är en synd, religionsfriheten, trumfar i Sverige till och

ÄR SLAGET REDAN FÖRLORAT?

med förbudet mot hets mot folkgrupp. Detta i ett av de minst religiösa länderna
i världen.

Somliga är mer jämlika än andra
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Annika Nordgren Christensen säkerhetspolitik

Efter att ha meddelat att man ska ge ut
en roman om Muhammeds yngsta hustru
drabbades det brittiska förlaget Gibson
Square i helgen av en mordbrand. För
en månad sedan drog ett av USA:s
största förlag Random House tillbaka
utgivningen av boken efter alltför många
hot. Håller islamisterna på att införa
censur i det västerländska kulturlivet?
Eller är det bara sunt att
majoritetskulturen tar hänsyn till
minoriteter?

"Nattens debatt mellan Obama och
McCain dominerades ..."

Manuel Ferrer och Roland
Poirer Martinsson - kampanj
"Det blev en helt vanlig och ovanligt tråkig
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"Den amerikanska valrörelsen domineras
helt av finanskrisen. ..."

Karolina Lassbo - stil och
livsstil

M Gustafsson
Glenn Lacrosse

"I denna veckas nummer av Sofis Mode –
som är en ..."

Populärast just nu

Förolämpa aldrig en troende
Per J Andersson

SKRIV DU OCKSÅ

LÄSTA

KOMMENTERADE

MILLADE

1. Josefssons avslöjande har försämrat
färshanteringen
2. Ingen slump att islänningarna vågade
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Var och en får förstås tro på det den vill. Det står också var och en fritt
att argumentera i samhällsdebatten utifrån sina egna åsikter. Förstås.
Religion är en del av ens personliga övertygelse och således en
privatsak.
Stående inför föräldralösa barn till några av Afrikas AIDS-offer skulle det dock

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

5. Jag är höginkomsttagare men vet inte om
jag har råd att bo
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6. Efter finanskrisen är nyliberalismen den
farligaste fienden

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
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vara svårt att hävda att religion är en privatsak. I deras fall har andras
religiösa principer inkräktat på själva grunden för deras existens. För alla som
drabbas av förföljelser på grund av andras tro är religion sannerligen ingen
privatsak. För dessa fattiga och förföljda människor är det ett hån att kalla
religion privat.
Religiös tro, av alla inriktningar, drabbar oroväckande ofta människor av
annan trosinriktning. Kristna och judar sprängs i luften av muslimska
självmordsbombare. De afrikanska barn som förlorar sina föräldrar i AIDS har
ingen tro, de är ju bara barn. Att stamcellforskningen går på tomgång i USA,
där den borde gå på högvarv, är något som drabbar alla, oavsett religiös
övertygelse. Det är oproblematiskt när religiös tro har inverkan på den troende
själv. Men när religion drabbar någon som inte delar samma trosinriktning blir
det problem.
Att religiös etik ofta drabbar utanförstående är en konsekvens av att den har
sin grund i att följa regler och inte i att minska lidandet i världen. Där sekulär
etik går att förändra om det visar sig att den har oönskade konsekvenser
ligger religiös etik fast även om konsekvenserna blir fasansfulla. Katolska

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

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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kyrkan kan således hävda att de agerar moraliskt när de står fast vid sitt
principiella kondommotstånd, fast antalet föräldralösa barn fortsätter att öka i
Afrika. Muslimska imamer kan hävda att det är av godo när

ANNONS:

självmordsbombare spränger bomber på marknadsplatser eller mördar
tecknare.

ÄR FINANSKRISEN ÄVEN
NYLIBERALISMENS KRIS?

Därför denna enkla bön till er religiösa. Vi som inte tror vill inte
förbjuda er trosutövning eller omvända er. Ni får tro på vad ni vill. Men

Johan Norberg svarar Poirier
Martinsson: Socialt
ansvarstagande bakom
krisen

vi vill inte dö på grund av er tro. Vi vill inte bli behöva vara sjuka på
grund av något som står er heliga bok. Varför ska andra människor
behöva lida och dö för era religiösa principers skull? De är ju inte våra.
Vi skulle inget hellre vilja än att er religion var er privatsak

Det går inte att skylla finanskrisen på
marknadsliberalism och kapitalism.
Tvärtom - dagens kris beror till stor del

