
2  IKAROS  1.10

N
är det som kallas religiös debatt mellan ateis-
ter och kristna blossar upp är innehållslös-
heten ofta påfallande. I det ena lägret står 
företrädare för ateisterna och hävdar att 
Gud inte finns och att alla religiösa yttringar 

är av ondo och uttryck för förtryck och vidskepelse, och i 
det andra lägret de som  vill framföra sin kristenhet, som 
framhåller att Gud visst finns och att ateisternas kampanjer 
är oerhörda provokationer, medan de egna frälsningskam-
panjerna inte är det.

Som Mikael Lindfelt skriver i sin essä har vi å ena si-
dan den fattiga och filosofiskt irrelevanta bilden av religio-
sitet som kampanjateisterna för fram. Det enda perspekti-
vet som tillåts är ett kunskapsperspektiv: som om religion 
handlade om fakta och empiri – en syn som Salla Peltonen 
diskuterar i sin kolumn.

 Å andra sidan är det ännu mer slående att den nidbild 
som ateisterna målar upp, i debatterna försvaras av kristna 
som själva är fångade i det kunskapsorienterade sättet att 
se sin värld och sin religiositet. Den krampaktiga jakten på 
Gudsbevis handlar om just detta. Malena Björkgren reflek-
tar kring ämnet i sitt bidrag.

Här är det kanske viktigt att påpeka att jag skriver i ett 
nordiskt-, och därför kulturellt sett kristet sammanhang 
(inte t.ex. buddhistiskt), och att jag generaliserar både vad 
gäller ”ateister” och ”kristna”.

Alternativa sätt att se på religiositet är dock svåra att for-
mulera kort och slagkraftigt. I intervjun med Patrik Hag-
man framgår att han inte har några förslag på hur univer-
sums tillblivelse gått till, skillnaden för honom ligger i om 
världen är skapad eller inte. Det gör frågan till en trosfråga 
med existentiella konsekvenser.

Vetenskapen svarar inte på existentiella frågor, som 
naturvetaren Esko Valtaoja konstaterar. Och det, bör det 
kanske påpekas, är inte en brist hos vetenskapen, liksom 
det inte är en svaghet hos religionen att den inte kommer 
med vetenskapliga teorier. Att anhängare av en vetenskap-
lig världsbild ofta omedvetet gör vetenskapen till ett slags 
teologi, och att t.ex. kreationister söker vetenskapliga bevis 
för sina slutsatser (istället för att dra slutsatser ur bevisen) 
kan varken vetenskap eller religion lastas för.

Det som filosofin och Ikaros kan göra – och bör göra – är 
att försöka diskutera de bästa argumenten i olika perspek-
tiv och försöka förstå vad som sägs. Camilla Kronqvist för 
i sin text fram vad det betyder att verkligen lyssna på en 
människa; att inte på förhand enligt eget tycke ordna sin 
verklighet i vad man tillåter sig att förstå – och hur man till-
låter sig att förstå.

Att vi är hänvisade till oss själva och varandra med våra 
egna och gemensamma perspektiv och tolkningar är både 
vår stora styrka och svaghet i den tillvaro vi delar som de 
varelser vi är. Eller för att använda ett språk som bättre 
fångar vad det är fråga om: att vi själva måste ta ansvar för 
vem vi är och vad vi gör med våra liv är både en välsignelse 
och en förbannelse. Och, om man tar frågorna på allvar, är 
det aldrig frågor som vi kan överlåta till vare sig vetenska-
perna eller till religiösa auktoriteter.  
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