
Börje Peratt    referenser: Rickard Berghorn, Jose Alcala, Torbjörn Sassersson. 
 2012-02-02   Kort version  23. Lång version i NewsVoice   

1 

Antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder 
 
Sverige har idag två föreningar i allians med varandra som många uppfattar som förkämpar 
för vetenskap, folkbildning och humanism. Men tänk om det bara är en fasad. Tänk om sättet 
det verkar på visar sig vara allt annat än humanistiskt, med en livsfientlig agenda som går mot 
mänskliga rättigheter: rätten att tänka, tro, mötas, arbeta och leva enligt sin egen 
livsåskådning med respekt för andras. 
Steg för steg har man utmanövrerat vetenskap som rör metoder och områden man anser vara 
tabubelagda, kränkt dem som prövat nya vägar med förvillarpris och förföljt dem som tror på 
en andra sida.  
 
Särskilt två herrar ligger bakom antihumanismens organisation och det är engelsmannen 
Julian Huxley och amerikanen Paul Kurtz. Den senare kan fortfarande idag betraktas som 
chefsideologen för Humanistunionen och dess förgreningar. 
I Sverige är dessa representerade av föreningen Vetenskap och Folkbildning som ingår i en 
allians med Christer Sturmarks Humanisterna.  
Julian Huxley ville undanröja religion, andetro och Gudstro, hinder som ansågs vara i vägen 
för ”sann vetenskap”.  Han gick i bräschen för eugenik, som eftersträvade rashygien och 
hänvisade redan 1941 till "den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade 
typerna”…"De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför ... får de inte ha alltför enkel 
tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör 
det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för 
sterilisering.”  
 
Julian Huxleys bror Aldous Huxley, känd för sin novell ”Du sköna nya värld”, höll ett tal på 
Berkeley Universitet och sade: "Brave New World" och Orwells "1984" är inte ren fiction 
utan en plan utformad av en elit för att åstadkomma ett kontrollerat och förslavat samhälle.  
Ja, ja konspirationsteorier har vi hört om tidigare och det har oftast landat i något sektliknande 
utan något varaktigt inflytande. Men kan vi då avfärda en rörelse som uttrycker: "we look to 
the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal 
government." och officiellt är representerad i FN, UNESCO, EU och Europarådet?  
 
Under 1976 års kongress för American Humanist Association grundade Kurtz och en 
professor Marcello Truzzi en ny organisation som utvecklade skeptikerrörelsen. Truzzi tog 
sedan avstånd då han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att 
undersöka sanningen utan bara var ute efter att förfölja. Truzzi myntade uttrycket 
"pseudoskepticism" för denna attityd.  
 
Chefsideologen i Sverige är Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Hansson sitter som ämnesexpert på statens Bibliotekstjänst (BTJ) och censurerar, 
dvs. tar bort sådana böcker från hyllorna som alltför mycket avviker från hans ideologi. 
Hansson är också expert på demagogi och övervakningssamhällets strategi. Från sin tjänst på 
KTH har han påverkat tillsättningar av tjänster och sett till att placera ”rätt personer” som 
Jesper Jerkert på centrala positioner. Här har genomförts en vetenskapens inkvisition. Rädslan 
över att få sin karriär förstörd har lagt ett lock på flera forskare på institutionerna. 
En enkel rundringning bekräftar det. Några av våra ikoner sitter i toppen på detta 
antihumanismens isberg som Martin Ingvar, PC Jersild och Björn Ulvaeus. Trist men sant. 
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