Skymning
Medeltiden var mörk, förmörkad av den religiösa terrorn där pesten kring 1350, sannolikt
orsakad av pestbakterien Yersinia pestis, tolkades som Guds straff, och man brände judar i
tron att de låg bakom pestens spridning. Men ljuset kom till Europa, och kallas också
Upplysningstiden, där vetenskap, Förnuft och tron på människan, och därmed på demokrati,
vann styrka. Elegantast uttryckt i Immanuel Kant’s radikala uppmaning: ”Hav mod att göra
bruk av ditt eget förstånd!” En effekt har varit att sakta men säkert har religionerna hänvisats
till kyrkor och hem. Vi ateister har ju hoppats att de skulle slockna ut, men så länge de hålls
hemma och inte tillåts styra och kränka andras liv, tolereras de, så som vi tolereras.
Men tiderna förändras, och upplysningstiden når sitt slut. Idag kan återigen det medeltida
mörkret skymtas. Det skymmer.
Ett tecken är följande. En kvinna söker arbete som chokladförsäljare, men nekas anställning
då hon kräver rätten att bära sin schal under arbetstiden, då den uttrycker hennes religion. Då
säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen (SVT:s hemsida den
14 september 2013):”Lagen säger att man inte får särbehandla någon på grund av religion
eller etnisk tillhörighet. Jag vet inte de direkta omständigheterna i det här fallet, men sett ur
det perspektivet får man inte diskriminera på grund av att någon bär huvudduk”. Jag
sympatiserar med att man inte kan nekas anställning beroende på vilket trossystem man har.
Så länge man behåller det för sig själv. Men här var det inte fråga om att neka någon sin tro,
utan att neka någon att med symboler manifestera sin religion.
Jag hoppas att en akademisk lärare kan nekas rätten att föreläsa om han nödvändigtvis måste
bära symbolen för sin nazistiska tro, svastikan. Eller juden förvägras signalera sin religion
genom kippan. Eller schalen. Eller moderatkepsen. Din symbol påverkar andra människor,
och betyder något, inte bara för dig, utan även något för dem. Schalen betyder något för mig.
Den betyder medeltida mörker och den betyder att du hatar mig.
I Koranen står om mig, i min egenskap av ateist som anser att Allah är en av mänsklighetens
mest monstruösa skapelse: ”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i
denna eld - i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får
pröva straffet helt och fullt.” (4:56). Denna text är hets mot folkgrupp, hets mot mig som
troende ateist. Denna hets, denna dödsdom mot mig, står i den bok som schalen symboliserar.
Det är denna utsaga som Diskrimineringsombudsmannen anser att kvinnan skall få
representera med sin huvudsymbol. Kvinnan skall få sälja choklad samtidigt som hon säger
till mig, genom sin symbol, att min hud skall förbrännas och sedan ersättas med ny, så att jag
verkligen straffas. Hennes symbol vill döda mig.
Så sänker sig skymningen över vårt land. Så börjar de grymma religionerna sitt intåg. Nu
släcks upplysningens ljus. Där förnuftet en gång fanns, skall nu hämndens och tortyrens gud
dväljas. När jag köper min choklad skall jag lydigt ta emot budskapet att jag skall brännas.
Jag ser mörkret komma. Och jag är rädd och jag ledsen. Människan som under
Upplysningstiden växte sig stor och vacker, skall idag förkrympas och förtryckas av
blodtörstiga gudar, hyllade av religiösa fanatiker och förment toleranta statstjänstemän.
Ljusets låga fladdrar och lyser mindre starkt när ondskan försöker blåsa ut det. Det skymmer.
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