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Förord

Barn är samhällets framtid brukar det sägas. Det ligger något
positivt i detta uttalande. Man förknippar människans
fortbestånd och det som skall komma med barnen. Men
uttalandet lägger också omedvetet ett ansvar på barnen för det
framtida, hoppet eller fördärvet. Uttalandet väcker ytterligare
en tanke; var finns barnet? Var är barnet som ett barn i sig och
för sig självt utan någon hänsyftning till det ena eller det andra,
utan koppling till föräldrar, grupper i samhället eller olika
sociala och kulturella skeenden?
Texterna i denna bok handlar om barn; barn som okränkbara
individer; individer som har sin egen integritet eller måste få
åtnjuta densamma.
I den kapitalistiska världsordningen kolliderar barns
integritet och deras grundläggande rättigheter och välstånd
ständigt med vuxnas förpliktelser, böjelser och intressen.
Religiösa, etniska och kulturella seder och bruk våldför sig
dagligen på barn, fysiskt som psykiskt, världen över. Detta
brukar rättfärdigas med hänvisning till religionsfrihet, och
andra demokratiska fri- och rättigheter.

Den centrala frågan blir därmed, vad religion, kultur eller
etnicitet har med barn att göra? Är barn religiösa? Är de någon
kulturs eller etnisk grupps tillhörigheter? Är barnen sina
föräldrars tomter med rätt till fritt förfogande?
Denna bok är inte i sig en krigsförklaring mot religion i
allmänhet. Den berör religionen i den mån den berör barnen.
Religioner är ekot från den förgångna patriarkala
samhällsordningen; en svunnen tid då människan på grund av
sin bristande kunskap inte kunde ge naturliga förklaringar till
naturliga och sociala fenomen utan övernaturliga sådana. Barn
i dagens samhälle måste skyddas från denna vidskepliga,
dogmatiska, människofientliga och odemokratiska institution.
Barn är barn och måste få vara barn! När de har nått vuxenålder
får de själva avgöra om de ska tro på någon religion eller inte.
En del av texterna i boken har varit publicerade tidigare i
olika tidningar eller tidskrifter. Ibland kan texterna skilja sig
lite grann jämfört med de publicerade texterna. Det händer att
man måste korta ner en text av utrymmesskäl när den skickas
till en tidning. Här har jag återgivit originaltexterna istället
för de förkortade versionerna.
Slutligen vill jag tacka “Barnen Först” för deras stöd i
utgivningen av denna bok. Jag vill också tacka min livskamrat
Leyla Ghasemiani för hennes helhjärtade stöd för dessa texters
tillblivelse både moraliskt och intellektuellt.
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