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Abstract

”Without God and the future life? How will man be after that? It means 
everything is permitted now” - Smerdyakov, The Brothers Karamazov, 

Fyodor Dostoyevsky. 

During the last few years the western world has seen an increasing interest in the topic of atheism, 
with bestselling books by writers like Richard Dawkins, Sam Harris and Christopher Hitchens. The 
critic of religions that these writers have brought to the table have not gone unmet, with writers like 
Dinesh D'Souza rushing to the defence of Chrisianity. 

Taking on the arguments of New York Times bestselling author Dinesh D'Souza in the current debate 
on the existece of God and the usefullness of religion, I here examine the claim by D'Souza that 
atheism, in fact, is responsible for the worst mass murders of history. In taking D'Souza's arguments 
and analysing them on its own philosophical merits, with methods like the process of elimination 
and information evaluation (i.e source criticism), I will here show just exactly how persuasive these 
arguments prove to be. In the following pages we will not only discuss the role of atheism in 20th 

centuary totalitarianism, but also answer questions like ”Was Hitler an atheist or a theist?”, ”Is 
atheism responsible for the worst crimes of history?” and ”Are people who believe in God in fact 
more moral the those who do not?”
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Inledning
Innan vi börjar med en presentation av debatten, dess bakgrund och spelarna så vill jag gärna säga 

några ord om varför jag valde att skriva om just detta ämne. 

Jag började intressera mig för ateism/teism-debatten när jag först läste Richard Dawkins bästsäljare 

The God Delusion. Boken tog upp så många frågor som jag dittils inte ens hade tänkt på. Det var en 

vän till mig som lånade mig boken och för att vara ärlig så låg den ett bra tag på bokhyllan innan att 

jag ens öppnade första sidan. Men när jag väl tog mig tiden att öppna boken och läsa lite så var jag 

fast efter första sidan (varför jag efter så lång tid till slut bestämde mig för att börja kommer jag inte 

ens ihåg. Kanske var det ett Youtube-klipp jag sett av debatten eller kanske något min vän hade 

sagt). Ungefär halvvägs genom boken började jag även titta väldigt mycket på föreläsningar och 

debatter mellan nyateisterna och religiösa apologeter. Innan jag ens hunnit läsa klart The God 

Delusion började jag även att läsa Christopher Hitchens bok god is Not Great paralellt med 

Dawkins bok, och senare även Sam Harris' Letter to a Christian Nation. Eftersom jag inte tycker 

om att bara höra en sida av någonting och sedan besluta mig för vad jag ska tycka och/eller tro, så 

började jag även läsa och lyssna på vad de religiösa apologeterna hade att säga. Den första boken 

jag köpte var The Dawkins Delusion av Alister McGrath. Denna lilla bakgrund är skälet till att jag 

har valt att skriva min C-uppsats om debatten. Det är något som jag är väldigt intresserad av och 

som har tagit upp en stor del av min fritid. 

Här kommer jag, efter en kort, översiktlig sammanfattning av debatten och dess historia, att 

behandla ett argument från teisternas sida som har lagts fram i debatten. Det är ett argument som 

läggs fram av Dinesh D´Souza i sin bok What´s so great about Christianity. 

Innan vi börjar så vill jag berätta att under uppsatsen så kommer det skrivas mycket om ”gott” och 

”ont”. Dessa är termer som jag personligen inte tycker om att använda, men eftersom författarna 

som jag diskuterar använder just dessa termer så pass flitigt som de gör så kan jag inte riktigt 

komma undan användningen av dem. Anledningen till att jag inte tycker om dessa termer är för att 

definitionen av dessa kan bli väldigt problematisk, exempelvis, Vem avgör vad som är gott och ont? 

Vad är moraliskt? Som tur är så verkar aktörerna från bägge sidor vara överens om att det är 

omoraliskt att döda människor i form av massmord och liknande, så jag kommer att utgå ifrån detta. 

Viktigt att observera är att jag i Bakgrundsdelen kommer att ge en sammansfattning av nyateismen 

och debatten mellan ateism och teism, och alltså inte redogöra för ateismens historia, något som kan 

4



ta upp en stor del av introduktionen och som egentligen inte är väsentlig för min uppsats. 

Syfte

Syftet med arbetet är att se om D'Souza's argument stöds av hans källor och metoder. 

Frågeställning

Förslaget som läggs fram av Dinesh D'Souza är att ateismen ligger bakom de värsta brotten i 

mänsklighetens historia. Hans argument är ett svar på anklagelsen att religionen ligger bakom 

historiens hemskaste illdåd. Frågeställningen söker ge svar på om D'Souza presenterar ett hållbart 

argument eller ej. 

När vi tittar på mina frågeställningar så bör den första ses som ett slags paraply för de andra, dvs de 

andra frågeställningarna är mest där för att strukturera upp texten så att den blir lättare att följa.

• Ligger ateismen bakom historiens hemskaste brott? 

◦ Begick de som D'Souza kallar ”ateistiska regimen” sina brott på grund av sin ateism?

◦ Kan man begå brott i ateismens namn? 

◦  Var Hitler ateist eller teist?

◦ Är religiösa människor mer moraliska än icke-religiösa?

Avgränsning

Debatten är väldigt omfattande. Det finns många spelare på bägge sidor och frågeställningen i 

debatterna varierar; Is religion a force for good in the world? Does God exist? Is it rational to 

believe in God? Nyateismen kritiserar all världens religioner, eller religiositet överhuvudtaget. Jag 

kommer här att behandla ett av Dinesh D'Souza´s argument som är ett försvar för teismen. 

Argumentet som kommer att behandlas är D´Souza´s påstående att ateismen ligger bakom 

historiens värsta brott mot mänskligheten. I sin presentation av sitt argument så behandlar D´Souza 

endast regimen under Mao, Stalin och Hitler, eftersom han tycker att de är de enda han behöver för 

sin poäng. Han menar att regimen under Pol Pot och andra egentligen inte behövs. Jag kommer att 

behandla Stalin och Mao för sig eftersom dessa delar de kommunistiska aspekten. Sedan kommer 

nazismen och Hitler att behandlas för sig. Varför jag valt att lägga upp och avgränsa mitt arbete på 

detta sätt är endast eftersom D´Souza lagt upp det så i sin bok. D´Souza presenterar sitt argument i 

en viss följd och jag föjler efter i samma bana. Det är även nödvändigt att vi bahandlar Hitler för sig 
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eftersom en del av D´Souza´s argument består av att bevisa att Hitler var ateist. 

Metod

Mitt arbete kommer att centrera kring Dinesh D'Souza's bok What's so great about Christianity. 

Efter en kort sammanfattning av debatten kommer jag att presentera  D'Souza's granskning och 

kritik av nyateisternas argument, samt en presentation av hans egna argument och visa hur han 

kommer fram till sina slutsatser. 

Därefter kommer min analysdel där jag med källkritik skall behandla en del av D'Souza's argument. 

I den andra delen kommer jag att använda mig av en av  D'Souza's egna metoder som läggs fram i 

hans bok för att nå min slutsats. Metoden är en eliminationsprocess.  

Material

Materialet som kommer användas är främst första hands källor i form av kritikernas egna böcker, 

men även andrahandskällor i form av översättningar av skrifter på andra språk. 

Tidigare arbeten

Några av författarna som kommer att presenteras senare i uppsatsen, Sam Harris, Richard Dawkins 

och Christopher Hitchens, har gjort analyser angående Hitler's privata religiösa ställning och vare 

sig ateismen skall hållas ansvarig för några historiska brott mot mänskligheten. Dessa analyser är 

väldigt kortfattade och inte särskilt ingående och det är just dessa som Dinesh D'Souza kritiserar i 

sin bok What's so great about Christianity. I mitt arbete så kommer vi att se vad dessa författare har 

att säga om frågan, samt D´Souza´s kritik av nyateisternas svar. 

Dawkins, Dennett, Harris och Hitchens tar även alla upp frågan om religionens roll när det gäller 

moral, något vi kommer att titta närmare på vid min analysdel. 
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Introduktion

En definitionsfråga

Innan vi ger oss in i en presentation av debatten så kan det vara bra med en förklaring av vissa 

termer som kommer att användas.  Detta eftersom jag inte vet hur pass insatt läsaren är i just detta 

ämne. 

Ateist – En person som förnekar existensen av gudar. Många personer har försökt lägga till 

aspekter i ordet ateism, exempelvis att ateister inte tror på någonting övernaturligt eller att de endast 

tror på vad de kan se och röra vid. Detta är en vida spridd missuppfattning av ordet och en 

definition som jag inte kommer att använda mig av. 

Teist – En teist är en person som tror på en eller flera personliga gudars existens. En teist 

kan därmed vara en monoteist, erkänner existensen av endast en gud, eller polyteist, erkänner 

existensen av flera gudar. En personlig gud är en gud som tar ett speciellt tycke för människor och 

som kan ingripa i världen och i mänskliga affärer. 

Deist – Deister tror på existensen av en opersonlig gud. Ordningen i universum är såpass 

stor att det troligaste svaret är att det finns en övernaturlig designer. Deisten säger att design antyder 

en designer. Enligt denna livsåskådning så ingriper inte gudomen i mänskliga eller världsliga 

affärer. Deisten hävdar inte, som en teist kan göra, att gud(ar) svarar på böner, eller att någon som 

föddes av en oskuld var därmed en guds son, eller att återuppståndelser verkligen händer, eller att 

mänsklighetens synder är förlåtna genom att människor torterades till döds för tusentals år sen. Gud 

satte hjulet i rörelse, inget mer, säger denna trosuppfattning. 

 Agnostiker – En agnostiker ställer sig öppen för existensen av gudar. Han eller hon vet inte 

om gudar existerar eller ej och tar då heller ingen ställning i frågan, men håller sig öppen för 

hypotesen. 

Naturalist – Alltför många människor blandar ihop naturalism med ateism, eller tror att alla 

ateister även måste vara naturalister. Även om det senare ofta kan vara fallet så är det två olika 

världssyner vi talar om och bägge förtjänar var sin beskrivning. En naturalist har alltså en världssyn 

som är helt fri från alla slags övernaturliga fenomen, inklusive gudar. 

Anti-teist – Christopher Hitchens myntade uttrycket när han skulle beskriva sin egna ateism. 
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En antiteist går ett steg längre i sin förnekelse av Gud; anti-teister vill inte heller tro på en gud, 

eftersom de anser det vara en omoralisk lära. 

Bakgrund. Vad är nyateism? En introduktion till debatten

Under det senaste årtiondet har man mer och mer börjat höra talas om begreppet ”nyateism”. Men 

vad exakt betyder det?  När uppkom den och vilka ligger bakom dess spridning? Vad skiljer den 

”nya” ateismen från den gamla? Ingenting, skulle Christer Sturmark svara, ordförande för 

humanisterna i Sverige. Enligt Sturmark är till och med ordet nyateism en aning nedlåtande.1 

Nyateismen uppkom inte under en natt, utan det var en någorlunda långdragen process som man 

kan hävda gå tillbaka till Bertrand Russell med sin bok ”Why I am Not a Christian” från 1927. Men 

de allra flesta skulle nog mena att nyateismen fångade deras uppmärksamhet med en samling 

böcker skrivna av engelska och amerikanska ateister under 2004 och 2006. I dessa böcker kritiserar 

författarna religiositet i sig på ett sätt som tidigare inte gjorts i samma omfattning, samt hävdar till 

sin publik att de ska bryta sig fria från denna kollektiva vanföreställning som inte låter dem tänka 

för sig själva. Detta, menar media, är skillnaden mellan nyateism och ”vanlig” ateism. Den nya 

ateismen har en tuffare attityd, en attityd som ständigt kritiserar världens religioner och som söker 

ersätta religionen med vetenskapligt, kritiskt tänkande. 

Författarna som har synts mest i media tack vare sina internationella bästsäljare och som anses ha 

blivit språkrör och förkämpar för den nya, kritiserande ateismen är främst Richard Dawkins, 

professor i biologi vid Oxford University (The God Delusion), Sam Harris, filosof och hjärnforskare 

(The End of Faith, Letter to a Christian Nation), Christopher Hitchens (död 15 december 2011), 

journalist hos Vanity Fair (god is Not Great), och Daniel, C. Dennett, amerikansk professor i filosofi 

(Breaking the Spell). Tillsammans har de fått namnet The Four Horsemen (of the Apocalypse). Sam 

Harris menar att det finns en viss tabu i att kritisera eller ifrågasätta en annan människas spirituella 

trosåskådningar. Denna tabu finnes inte riktigt på annat håll, eller i alla fall inte på samma sätt, och 

det är en tabu som vi betalar ett oerhört stort pris för att upprätthålla. Gemensamt för dessa ateister 

är att alla menar att det inte finns några logiska anledningar att tro på en världsskapande, 

övernaturlig entitet. Bevisen för någon religions sanning är antingen riktigt dåliga eller obefintliga. 

Det räcker inte med att peka på frågor som vetenskapen inte kan svara på (vad ligger bakom Big 

Bang, var får vi vår moral ifrån) och hävda att Gud ligger bakom det. Detta kallas för God of the 

Gaps-argumentet, att trycka in Gud i de mänskliga kunskapens luckor som ett definitivt svar.2 

1 http://www.humanisterna.se/video/guds-existens-tro-eller-ej/   0:17:30. 
2 Dawkins, R. s. 151
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Richard Dawkins menar att detta är en feg inställning gentemot kritiskt tänkande och ett bevis för 

att man har gett upp i sökandet efter sanningen. 

Christopher Hitchens brukade inleda sina tal om religion med en redogörelse för dess ursprung. Han 

hävdade att religionen härstammade från vår arts barndom då vi inte visste att vi bodde på en glob, 

vi trodde vi bodde på en platta; då vi inte visste att jorden gick runt solen, att det fanns bakterier 

som orsakade sjukdomar, när uppkomsten av jordbävningar var ett mysterium. Religionen kommer 

från en tid då vi inte hade några bra svar, men eftersom det ligger i vår natur att söka efter svar, och 

eftersom vi accepterar en konspirationsteori eller en dålig teori framför ingen teori alls, så var 

religionen vårt första försök till filosofi och vetenskap. Vi vet nu väldigt mycket om universums 

ursprung och väldigt mycket om människans natur.3 Poängen är solklar; religionen behövs inte 

längre. 

De första, tidigaste frågorna från sin publik som nyateisterna fick svara på var frågor om ”det goda i 

religionen”, ”religionens användbarhet” och ”att nyateisterna endast attackerar den fundamentala, 

extrema sidan av religioner”. När folk vill peka på det goda i religion så tar de oftast upp budorden i 

Bibeln eller lärorna i det Nya Testamentet. Problemet med budorden eller lagarna i Gamla 

Testamentet, menar Harris, är att de ger människor dåliga anledningar till att vara goda. För vad ska 

man göra när en granne bryter Sabbaten eller missbrukar Herrens namn? Då ska man ju döda 

honom, och om du är ovillig att döda honom så ska dina grannar döda dig4. Hitchens går vidare 

genom att säga att även det Nya Testamentet har sina brister. Hur hemskt det Gamla Testamentet än 

må vara så står det ingenting om bestraffning av de döda. Inte förrän Jesus kommer in i bilden får vi 

höra talas om eviga lidanden och bestraffningar i Helvetet. När det kommer till religionens 

användbarhet så svarar Harris genom att fråga hur användbart är det att världens religioner predikar 

orättvisor mot kvinnor, att det judiska folket tror att världens skapare lovade dem ett land vid 

Medelhavet, att sunni och shia muslimer i Mellanöstern och katoliker och protestanter i Nordirland 

ser såpass olikt på deras respektive religioner?5 Angående att nyateisterna endast tar exempel från 

fundamentalister, så menar dessa författare att det spelar ingen roll om du är en galen 

fundamentalist eller inte. Din religiösa tro är inte mer trovärdig eller mindre irrationell för det. 

Daniel Dennett menar att alla religioner uppmanar sina följare att sluta tänka, att helt enkelt ge upp 

sitt kritiska tänkande, något som han beskriver mer ingående i det första sidorna i sin bok Breaking 

3 http://www.youtube.com/watch?v=sD0B-X9LJjs   Author's@Google 0:03:00
4 http://www.youtube.com/watch?v=KtN4-lwnHX4   Aspen Ideas Festival 0:24:47
5 http://www.youtube.com/watch?v=KtN4-lwnHX4   Aspen Ideas Festival 0:19:00
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the spell.6 

I främst USA, men även till viss del Storbrittanien, så ser en stor del av befolkningen föraktfullt på 

ateister. Att vara gudlös är någonting närmast omoraliskt, nånting som beskrivs med horn och svans 

och många amerikaner känner ett stort grupptryck till att vara religiös. Nyateisterna har försökt 

vädja till sin publik med argument som att alla religiösa människor är också ateister med hänsyn till 

andra gudar som Zeus, Tor och Apollo. Vissa människor går bara en gud längre, förnekar bara en 

gud till. Som Sam Harris påpekar i sin bok ”Letter to a Christian Nation” så är ”ateist” ett ord som 

vi egentligen inte behöver, på samma sätt som vi inte har ett ord för en människa som inte tror på 

astrologi.7 Christopher Hitchens å andra sidan tar sitt förnekande av Gud ett steg längre genom att 

kalla sig själv för ”antiteist”. Som han själv förklarar det så känner han många ateister som, även 

fast de inte tror på Gud, skulle vilja göra det. Hitchens menar att om man väljer att tro på Gud så 

skulle man frivilligt ställa sig under en celestial diktator, en som ständigt vakar över en från stunden 

då man föds tills man dör och som dömer en inte bara för vad man gör, utan också för vad man 

tänker, den yttersta definitionen av totalitarism. En sådan Gud skulle också bry sig om vad man äter 

och på vilken dag, vem man har sex med och i vilken position, och om man inte följer gudens alla 

lagar så kommer man att torteras i all evighet efter döden. Detta menar Hitchens är en omoralisk 

lära.8 Richard Dawkins är en ledande figur i the Brights Movement, en organisation som behandlar 

religionens mer extrema sidor och som hjälper människor som vill komma undan från detta samt 

människor som behöver hjälp med att ”komma ut” som ateister för sin familj och vänner. Dawkins 

och Dennett driver för att ateister ska börja kallas för Brights,  precis som homosexuella lyckades få 

igenom begreppet ”gay” som synonymt med homosexuell.9 

Det tog inte lång tid efter att dessa böcker kom ut förrän en rad apologeter för religionerna började 

kritisera nyateisterna. Teisterna svarade i egna böcker, som Frank Turek's I don't have enough faith  

to be an atheist och Alister McGrath's The Dawkins Delusion, men även i offentliga debatter. Som 

titlen antyder så kritiserar McGrath Richard Dawkins' bok The God Delusion och Frank Turek 

menar att den kristna världsbilden inte bara är rationell, utan lång mer rationell än den ateistiska. 

Teisternas svar på den ateistiska kritiken har kommit i formen av flera argument, men även i form 

av kritik mot ateismen. Det kosmologiska argumentet förutsätter att det måste ha funnits en orsak 

till Big Bang. Ingenting kan skapas ur ingenting och därmed måste det ha funnits en ursprunglig 

6 Dennett, D. s. 3 ff
7 Harris, S. 2006. s. 17
8 http://www.youtube.com/watch?v=ql82w48EfXI   Politics and Prose 0:13:20
9 Dennett, D. s. 21
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orsak. The fine tuned universe-argumentet säger att om universum inte såg ut precis som det gör nu, 

det vill säga om det ändrades även lite grand så skulle det inte kunna upprätthålla liv, vilket skulle 

betyda att människor, planeter, stjärnor inte skulle existera. Detta finjusterade universum som vi 

lever i pekar alltså på en intelligent design. Och en design antyder en designer. Och till det 

moraliska argumentet. Om Gud inte existerar så kan du inte säga att det är omoraliskt att döda 

oskyldiga barn. Det är bara din åsikt. Argumentet utgår ifrån Dostoyevsky's karaktär Smerdyakov's 

påstående i Bröderna Karamazov: Om Gud inte finns är allt tillåtet.
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Dinesh D'Souza

Betyder ateism att du aldrig behöver säga förlåt? Så skriver Dinesh D'Souza i det inledande stycket 

i kapitel 19, A license to kill: Atheism and the mass murders of history, i sin bok What's so great 

about Christianity. I kapitlet skriver D'Souza, som kapitlets titel antyder, att ateismen i själva verket 

har ansvarat för de största brotten i världshistorien. Titta bara på de ateistiska regimen under 1900-

talet. Under bara några decennier lyckades regimen under Mao, Hitler och Stalin döda miljontals 

människor, något som århundraden av kristna brott mot mänskligheten inte ens kom i närheten av. 

Under en hastig beräkning kommer D'Souza fram till att kommunistiska Kina under Mao gjort sig 

ansvariga för omkring sjuttio miljoner dödsfall. Stalin gjorde sig skyldig för omkring tjugo 

miljoner, och Hitler kommer in sist på ca tio miljoner. Maos och Stalins brott gjordes även i 

fredstider och mot sina egna landsmän, skriver D'Souza. Tillsammans uppnår dessa regimen ett 

dödstal på över hundra miljoner, och på mindre än ett enda århundrade.10 D'Souza inser dock att han 

måste se dödstalen i en historisk kontext för att få rättvisa siffror, och gör detta med en grov 

beräkning: 

”I recognize that population levels were much lower in the past, and that   it's   

much eaisier to kill people today with sophisticated weapons than it was in 

previous centuries with swords and arrows. Even takng higher population 

levels into account, atheist violence surpasses religious violence by 

staggering proportions. Here is a rough calculation. The world's population 

rose from around 500 million in 1450 AD to 2.5 billion in 1950, a fivefold 

increase. Taken together, the Crusades, the Inquisition, and the witch 

burings killed approximatley 200,000 people. Adjusting for the increase in 

population, that's the equivalent of one million deaths today. Even so, these 

deaths caused by Christian rulers over a fivehundred-year period amount to 

only 1 percent of the deaths caused by Stalin, Hitler and Mao in the space of  

a few decades.” 11

Richard Dawkins skriver att han får själv ofta frågan om Hitler och Stalin på sina föreläsningar och 

intervjuer. I sin bok The God Delusion skriver han: 

”What matters is not whether Hitler or Stalin were atheists, but whether 

10  D'Souza, D. 2007. What's so great about Christianity. s. 218. 
11  D'Souza, D. 2007.  s. 219.
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atheism systematically influences people to do bad things. There is not the  

smallest evidence that it does.”12 

D'Souza fortsätter: 

”Dawkins seems to have deluded himself into thinking that these horrors  

were not produced on atheism's behalf. But can anyone seriously deny that  

Communism was an atheist ideology? Communism calls for the elimination 

of the exploiting class, it extold violence as a way to social progress, and it  

calls for using any means necessary to achieve the atheist utopia. Not only 

was Marx an atheist, but atheism was also a central part of Marxist 

doctrine. Atheism became a central component of the Soviet Union's official  

ideology, it is still the official doctrine of China, and Stalin nad Mao 

enforced atheist policies by systematically closing churches and murdering 

priests and religious believers. All Communist regimes have been strongly  

anti-religious, suggesting that their atheism is intrinsic rather than 

incidental to their ideology.”13

Femhundra år efter Inkvisitionen, skriver D'Souza, talar vi fortfarande om det, men några decennier 

efter Sovjets kollaps råder det tystnad över massgravarna i Gulag. Filosofen Daniel Dennett 

fortsätter genom att säga att religionen borde dömas efter dess konsekvenser. 

”It is true that religious fanatics are rarely if ever inspired by, or guided by,  

the deepest and best tenets in those religious traditions. So what? Al Qaeda 

and Hamas terrorism is still Islam's responsibility, and abortion-clinic 

bombing is still Chrisianity's responsibility.”14

D'Souza accepterar Dennett's proposition. Om teismen förväntas ta ansvar för Al Qaeda, Hamas, 

korstågen och Inquisitionen så måste även ateismen ansvara för totalitarismen under 1900-talet, 

menar han. Om den vanliga kristna människan, som aldrig har bränt någon på bål måste ta ansvar 

för vad andra kristna har gjort i religionens namn, så måste även ateisten ansvara för Stalin och 

Hitler. D'Souza menar att ateisterna vill ha sin kaka och äta den också, och fortsätter genom att 

12  Dawkins, R. 2006. The God Delusion. s. 309. 
13 D'Souza, D. 2007. s. 219. 
14 Dennett, D. 2006. s. 299. 
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peka på Sam Harris och Christopher Hitchens skrifter: 

”Along the same lines, Sam Harris attempts to exonerate atheism by 

alleging that Stalinism and Maoism were each ”little more than political 

religion”. Christopher Hitchens advances a similar line of argument,  

suggesting that as the Stalinists and Maoists sought to replace religion those 

ideologies should be considered substitute religions. Should religion now be 

responsible not only for it's crimes but also for the crimes commited by 

atheists on behalf of atheist ideologies?”15

Angående Hitler

I The End of Faith hävdar Sam Harris att vare sig de visste det eller inte så var nazisterna ”agents of  

religion”, eftersom deras anti-semitism var ett direkt arv från den medeltida Kristendomen.16 I 

århundraden hade de religiösa i Tyskland sett judarna som den värsta formen av hädare och gav 

dem skulden för allt dåligt i samhället. Ateistiska webbsidor, skriver D'Souza, fortsätter att hävda att 

Hitler var kristen eftersom han föddes katolik och aldrig offentligt avsade sig den tron, och skrev 

dessutom i Mein Kampf: ”By defending myself agaist the Jew, I am fighting for the work of the 

Lord.”1718

D'Souza fortsätter:

”How persuasive are these claims? Hitler was born a Catholic just as Stalin  

was born into Russian Orthdox Church and Mao was raised a Buddhist.  

These facts prove nothing, as many people reject their religious upbringing 

as these three men did... … How then do we accoumt for Hitler's claim that  

in carrying out his anti-Semetic program he was an instrument of divine  

providence? During his ascent to power, Hitler needed the support of the  

German people – both the Bavarian Catholics and the Prussian Lutherans – 

and to secure this he occasionally used rhetoric such as ”I am doing the 

Lord's work”. To claim that this rhetoric makes Hitler a Christian is to 

confuse political opportunism with personal conviction. Hitler himself says 

in Mein Kampf that his public statements should be understood as  

15 D'Souza, D. 2007. s. 221. 
16 Harris, S. 2004. s. 79, 101
17 D'Souza, D. s. 221
18 Hitler, A. s. 65. 
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propaganda that bear no relation to the truth but are designed to sway the  

masses.”1920

Förutom detta, fortsätter D'Souza, var Hitlers anti-semitism inte religiös. Judar förföljdes inte på 

grund av sin religion, flera av Tysklands judar levde ett helt sekulärt liv, de förföljdes på grund av 

sin rasidentitet. Genom att blicka tillbaka över judarnas situation i medeltida Europa kan vi se 

skillnaden, skriver D'Souza. I 1400-talets Spanien kunde en jude undvika kristen förföljelse genom 

en simpel konvertering till Kristendomen. Ferdinand och Isabella hade inget emot att ha etniska 

judar i Spanien, dock ville de ha ett helt och hållet katolskt land. En jude kunde inte undkomma 

Auschwitz genom att hävda att han inte längre var praktiserande jude, att han var ateist, eller att han 

konverterat till Kristendomen. Detta var av ingen betydelse för Hitler eftersom han var övertygad 

att judarna var en underlägsen ras. Hans anti-semitism var sekulär. 

Fastställandet av Hitlers personliga religiösa övertygelser har visat sig vara svåra att bekräfta. 

Richard Dawkins tacklas med problemet i ett speciellt kapitel i sin bok The God Delusion. Hitler 

växte upp i en katolsk familj och gick i en katolsk skola och i kyrkan som barn. Här är Dawkins och 

D'Souza på samma sida i och med att båda erkänner att detta nödvändigtvis inte har någon 

betydelse eftersom Hitler kunde ha gett upp religionen precis som Stalin och Mao gjorde. Men det 

finns indikationer på att han förblev religiös genom livet, hävdar Dawkins. Förutom religiösa 

yttranden i Mein Kampf  så skrev Rudolf Hess, minister i NaziTyskland och Hitlers ställföreträdare, 

i ett brev till premiärministern av Bayern: ”I know Herr Hitler very well personally and am quite 

close with him. He has an unusually honourable character, full of profound kindness, is religious, a 

good Catholic”. Vidare pekar Dawkins på ett tal som Hitler höll i Berlin 1933: ”We were convinced 

that the people need and require this faith. We have therefore undertaken the fight against the  

atheistic movement, and that not merely with a few theoretical declerations: we have stamped it  

out.”21 Dawkins fortsätter dock att hålla sig kritisk mot sig själv genom att säga att sådana citat kan 

avvisas genom att hävda att Hitler ”believed in belief”. (Med uttrycket belief in belief  menas en 

person som tror att tron på Gud är viktig vare sig Gud existerar eller inte. En person som tror att 

tron på Gud är nödvändig för att hålla människor moraliska är ett exempel på belief in belief. 

Dennett går igenom uttrycket vidare i sitt kapitel Belief in belief.22) Men så sent som 1941 sade 

Hitler till general Gehard Engel ”I shall remain a Catholic for ever”. Dawkins håller här med 

19 D'Souza, D. 2007. s. 221
20 Hitler, A. 1999. s. 177-85
21 Dawkins, R. s. 310-311. 
22 Dennett, D. s. 200
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Harris i påståendet att det skulle ha varit väldigt ovanligt om Hitler inte influerades av den långa 

kristna traditionen att klandra det judiska folket som gudamördare. Han pekar på ett tal i München, 

1923: ”The first thing to do is to rescue [Germany] from the Jew who is ruining our country... We 

want to prevent our Germany from suffering, as Another did, the death upon the Cross”. Vidare 

presenterar Dawkins ett längre citat från John Toland's Adolf Hitler: The Definitive Biography 

angående Hitlers religiösa position under Förintelsen: 

”Still a member in good standing of the Church of Rome despite detestation 

of its hierarchy, he carried within him its teachings that the Jew was the 

killer of God. The extermination, therefore, could be done without a twinge 

of conscience since he was merely acting as the avenging hand of God – so 

long as it was done impersonally, without cruelty.”23 

Allt detta menar D'Souza kan avvisas, som vi redan sett i ovanstående argument, som en strategi 

från Hitlers sida att övertala det tyska folket. 

Både D'Souza och Dawkins tar upp en samling av Hitlers privata samtal under krigstiden som har 

samlats av Hitlers egna sekreterare, Hitler's Table Talk 1941-1944, His private conversations. I 

detta dokument uttrycker Hitler grova anti-religiösa ( D'Souza), enligt Dawkins anti-kristna, åsikter. 

Bägge författare tar upp exempel: 

”The heaviest blow that ever struck humanity was the coming of 

Christianity. Bolshevism is Christianity's illegitimate child. Both are 

inventions of the Jew. The deliberate lie in the matter of religion was 

introduced into the world by Christianity.”

”Christianity is a rebellion against natural law, a protest against nature.”

”The reason why the ancient world was so pure, light and serene was that it  

knew nothing of the two great scourges: the pox and Christianity.”

When all is said, we have no reason to wish that the Italians and Spaniards 

23 Dawkins, R. 2006. s. 310-311. 
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should free themselves from the drug of Christianity.” 24

Dessa grova anti-kristna citat har fått Dawkins att spekulera om innebörden. Var det så att Hitler var 

en opportunistisk lögnare vars ord inte kan litas på i någondera riktning? Var det bara så, som 

D'Souza säger, att han utnyttjade religiositeten hos det tyska folket för att vinna över publiken? 

Eller höll kan kanske med Napoleon som sade: ”Religion is excellent stuff for keeping common 

people quiet” och Seneca den Yngre: ”Religion is regarded by the common people as true, by the 

wise as false, and by the rulers as usefull”. Dawkins når slutsatsen att Hitler troligtvis inte var 

ateist.25 D'Souza håller inte med. Enligt honom visar dessa privata samtal Hitlers sanna ansikte. 

Vissa ateister som Chrisopher Hitchens, skriver D'Souza, har försökt att knuffa in Hitler på den 

religiösa sidan genom att hävda att nazism är ett ”quasi-pagan phenomenon”. Hitler kan ha varit en 

polyteist som dyrkade hedniska gudar, enligt dessa författare, men polyteism är fortfarande teism. 

D'Souza påpekar att detta argument inte skiljer mellan religiös mysticism och sekulär mysticism. 

Nazisterna kan ha använt sig av nordiska legender för att ge sin vision en mystisk aura, men de 

trodde aldrig på gudarna på samma sätt som antikens människor gjorde,26 något som stöds av 

Hitler's Table Talk. 

D'Souza avslutar med: 

”A... reason for the horrors of atheist regimes is that they opperated without 

any of the moral restraints that are the product of religion and that, however 

slightly, held back the bloodthirsty tyrants of the past. Nietzsche saw this 

coming. … The death of God, Nietzsche wrote, would result in the total 

eclipse of all values.”

”the atheist bloodbath is the product of a hubristic modern ideology the sees 

man, not God, as the creator of values. In rejecting God, man becomes 

scornful of the doctrine of human sinfulness and convinced of the 

perfectibility of his nature.”27 

24 Dawkins, R. s. 312-313
25 Dawkins, R. s. 313, 315
26 D'Souza, D. s. 222-223. 
27 D'Souza, D. s. 225. 
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Analys

I detta avsnitt skall jag tacklas med frågorna och argumenten av D'Souza. Detta är alltså min egna 

analys av D´Souza´s argument som vi precis har gått igenom i föregående kapitel. 

Dinesh  D'Souza har, som vi sett, nått slutsatsen att Hitler inte bara var ateist utan att han också 

avskydde den katolska kyrkan och kristendomen och handlade utifrån dessa övertygelser. Hans 

argumentation baseras på Hitlers egna uttalanden i verk som Mein Kampf och Hitler's Table Talk. 

D'Souza hävdar att Hitlers pro-kristna uttalanden i Mein Kampf såväl som i offentliga tal kan 

avvisas på grund av det som Hitler själv skrivit i Mein Kampf, att hans offentliga tal bör ses som 

propaganda och designade för att övertala folkmassorna. Fokus, menar D'Souza, bör istället riktas 

mot Hitler's Table Talk, en avslöjande samling av Führerns egna privata åsikter under krigstiden, 

där Hitler visat sig uttrycka starka anti-kristna åsikter. 

Efter en grundlig genomgång av D'Souza's källmaterial kan jag säga att allt D'Souza säger om 

Hitlers uttalanden är, som vi sett ovan, sant. Dock är hans slutsats en aning förhastad. I Hitler's 

Table Talk ser D'Souza en lång rad anti-religiösa uttalanden och drar genast slutsatsen att Hitler var 

en militant, hatande ateist som även verkställde sina onda dåd på grund av sin ateism. D'Souza visar 

inte hur han går från anti-kristna åsikter till ateism och inte heller hur han vet att Hitler verkade i 

ateismens namn. Det är bara den logiska slutsatsen enligt D'Souza. Vad annars skulle det kunna 

vara? I en vidare läsning av Hitler's Table Talk märker vi att Hitler också har något att säga om 

ateismen, något som skulle kunna ses som ”anti-ateistiskt”: 

”We don't want to educate anyone in atheism.”28

”The Russians were entitled to attack their priests, but they had no right to  

assail the idea of a supreme force. It's a fact that we're feeble creatures, and 

that a creative force exists. To seek to deny it is folly. In that case, it's better  

to believe something false than to believe nothing at all.”29

”An educated man retains the sense of the mysteries of nature and bows 

before the unknowable. An uneducated man, on the other hand, runs the risk 

of going over to atheism (which is a return to the state of the animal) as  

28 Cameron, N & Co. s. 6
29 Cameron, N & Co. s. 87 
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soon as he perceives that the State, in sheer opportunism, is making use of 

false ideas in the matter of religion, whilst in other fields it bases everything 

on pure science.”30

Fler citat som dessa går att hitta i textsamlingen. D'Souza ignorerar totalt dessa extremt viktiga 

stycken  i Hitler's Table Talk, ett verk som han själv hävdar innehåller sanningen om Hitler's privata 

trosåskådningar. Argumentet att dessa saker kan ha sagts för att övertyga folkmassorna faller 

eftersom dessa var privata samtal, något som även kan förstås när vi tänker på Hitler's anti-kristna 

uttalanden, något som endast skulle vara skadande att säga till sin kristna publik i ett offentligt tal. 

Vad kan vi då säga om Hitler's verkliga religiösa övertygelser? Innan jag hunnit gå igenom hela 

texten trodde jag att han kunde ha varit panteist eller deist. Men det verkar som att Hitler trodde på 

en personlig gud och han hade intet ont att säga om Jesus. Både Dawkins och  D'Souza tar upp 

Hitlers syn på Jesus, Paulus, Kristendomen samt judarnas inblandning. En detaljerad presentation 

av Hitlers syn på allt detta kan vara viktig för att förstå Hitlers tankesätt och även nödvändig för 

min analys.  

”Originally, Christianity was merely an incarnation of Bolshevism the 

destroyer. Nevertheless, the Galilean, who later was called Christ, intended 

something quite different. He must be regarded as a popular leader who 

took up His position against Jewry. Galilee was a colony where the Romans 

had probably installed Gallic legionaires, and it's certain that Jesus was not 

a Jew. The Jews, by the way, regarded Him as the son of a whore – of a 

whore and a Roman soldier. 

The decisive falsification of Jesus's doctrine was the work of St. Paul. He 

gave himself to this work with subtlety and for purposes of personal  

exploitation. For the Galilean's object was to liberate His country from 

Jewish oppression. He set Himself against Jewish capitalism, and that's why 

the Jews liquidated Him. 

Paul of Tarsus (his name was Saul, before the road to Damascus) was one 

of those who persecuted Jesus most savegely. When he learnt that Jesus's 

supporters let their throats be cut for His ideas, he realised that, by making 

intelligant use of the Galilean's teachings, it would be possible to overthrow 

this Roman State which the Jews hated. It's in this context that we must  

understand the famous ”illumination”. Think of it, the Romans were daring 

30 Cameron, N & Co. s. 59
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to confiscate the most sacred thing the Jews possessed, the gold piled up in 

their temples! At that time, as now, money was their god. 

On the road to Damascus, St. Paul discovered that he could succeed in 

ruining the Roman State by causing the principle to triumph of the equality 

of all men before a single God – and by putting beyond the reach of the laws 

his private notions, which he alleged to be divinly inspired. If, into the 

bargain, one succeeded in imposing one man as the representative on earth  

of the only God, that man would possess boundless power.”31 

Detta sades i oktober 1941. Hitler upprepar samma sak år senare, i november 1944. 

Hitlers verkliga, privata övertygelser har förstås ingen betydelse, av två anledningar. För det första, 

om vi antar D'Souza's förslag, så handlade Hitler inte utifrån sina religiösa övertygelser. För det 

andra kan man inte göra något i ateismens namn eftersom ateismen är inte en livsåskådning utan en 

hypotes som behandlar en enda fråga, och en neutral position gentemot handlande.32  Dawkins tar 

också upp detta argument men förklarar det tyvärr inte mer detaljerat.33 Ateismen behandlar en sak, 

existensen av gudar, och tar en negativ position gentemot detta. Ateismen har ingen dogma, 

ingenting annat som ateisten måste tro eller förneka för att få kalla sig själv för ateist. Man kan inte 

handla utifrån en neutral position (vad gäller handlande) som behandlar en sak. Det finns ingenting 

inom ateismen som uppmuntrar till bra eller dåliga saker. Ateismen är en helt neutral ställning när 

det kommer till handlande. Varken god eller ond. Så vad kan vi säga om  D'Souzas  argument ovan 

där han hävdar att kommunismen var en ateistisk ideologi som handlade för att uppnå en ateistisk 

utopi? Problemet med  D'Souzas argument är att han ovan endast beskriver kommunismen, inte 

ateismen. Ateismen må ha varit en central del av Marx lära, men det ändrar inte faktumet att 

ateismen är neutral. Detta betyder att även om en person gjorde hemska saker och sade uttryckligt 

att han gjorde dessa saker i ateismens namn så skulle det fortfarande inte ändra ateismens neutrala 

ställning. Om man vidare skulle fråga denna person varför eller vad i ateismen som fick honom att 

handla, så kan denna person inte svara på frågan utan att ställa sig utanför den ateistiska ”tron”. 

Personen i fråga kan inte peka på någon dogma inom ateismen, så som religiösa eller politiska 

följare kan, för att stödja sitt agerande. Det är sant som Richard Dawkins hävdar att individuella 

ateister kan göra onda saker, men det gör inte dessa saker på grund av sin ateism. 

D'Souza vet mycket väl att människor med ideologier, religiösa sådana eller inte, inte alltid handlar 

31 Cameron, N & Co. s. 76-77. 
32 http://www.humanisterna.se/video/guds-existens-tro-eller-ej/   0:16:17
33 Dawkins, D. s. 309
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utifrån dessa. Han tar själv upp några exempel där han menar att conquistadorerna som kom till den 

nya världen och mördade, stal, förslavade och våldtog, gjorde inte dessa saker på grund av sina 

religiösa övertygelser, utan på grund av girighet. Ett annat exempel är Israel-Palestina konflikten. 

Han skriver att konflikten ständigt beskrivs, felaktigt, som en religiös en, när det i själva verket 

handlar om en dispyt om bland annat territorium. Extremisterna må även komma med teologiska 

argument så som ”Gud gav oss detta land”, men konflikten skulle fortfarande finnas utan de 

religiösa motiven eftersom det judiska folket slåss för sina förfäders land och för att många judar 

kände att de endast kunde känna sig säkra i ett eget land efter Förintelsen. 

Vare sig detta påstående är korrekt eller inte har ingen betydelse i min analys, vad som är viktigt är 

att  D'Souza själv tar upp metoden som jag vill använda mig av för att analysera hans argument, och 

det är att man måste se om situationen skulle ändras utan en specifik komponent; en 

eliminationsprocess. Om inte så kan man knappast klandra just den komponenten, men om det visar 

sig att situationen ändras radikalt om man tar bort en komponent så har man säkerställt orsaken till 

problemet/ändringen. 

Om vi antar D´Souza´s proposition att Hitler´s Table Talk avslöjar Hitlers sanna privata 

trosåskådningar så har jag då redan visat att Hitler inte var ateist, men även om han verkligen var 

ateist så är det för det första är det viktigt att komma ihåg, så som Dawkins, Harris och Hitchens 

säger, att Hitler inte agerade ensam. D'Souza erkänner själv att Hitler använde sig av religiösa 

uttalanden för att övertala folkmassorna som bestod av katoliker och protestanter. Det fanns en 

anledning till att varje nazistisk soldat  hade ett bältesspänne där det stod ”Gott mit uns”. Så även 

om Hitler var ateist så var han ganska ensam om det. Ateismen är alltså fel komponent att skylla på. 

Viktigt att veta här är att jag absolut inte försöker skylla Förintelsen på religion. Religion må ha 

varit en väsentlig del som Hitler använde sig av för att ta makten i Tyskland, men jag försöker inte 

lägga skulden på någon religion. För det andra så ska man komma ihåg att ateismen endast är en 

komponent i den kommunistiska ideologin. Om man tar bort den så återstår fortfarande dogman om 

den utnyttjande överklassen och ropet för dess elimination. D'Souza verkar tro att bara för att en 

ideologi innehåller en viss komponent, så är sagda komponent lika mycket ansvarig för vad som 

händer i ideoligins namn som ideologins följare och/eller de som handlat i ideologins namn. Ska vi 

då mena att vegetarianer, som också håller en neutral position gentemot handlande (som inte 

behandlar privat komsuption av kött), också skall ta ansvar för Förintelsen eftersom Hitler råkade 

vara vegetarian? Om vi vänder siffrorna så kan vi även se att saker som man har väldigt mycket 

gemensamt med också kan skilja sig extremt mycket från en själv bara på grund av en enda liten 
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komponent. Ta till exempel schimpanser, som vi människor delar mer än 99% av vår DNA med. Jag 

tror knappast att någon människa skulle se sig själv och alla andra som oskiljaktiga från 

schimpanser.  

Vidare till Daniel Dennetts proposition, där han menar att religionen bör dömas utifrån dess 

konsekvenser. I detta stycke hade jag fullkomligt hållit med D'Souza om det inte visade sig att han 

tagit sig lite för stora friheter i sin kritik av Dennett. D'Souza menar, som vi har sett ovan, att ”Om 

teismen förväntas ta ansvar för Al Qaeda, Hamas, korstågen och Inquisitionen så måste även 

ateismen ansvara för totalitarismen under 1900-talet, menar han. Om den vanliga kristna 

människan, som aldrig har bränt någon på bål måste ta ansvar för vad andra kristna har gjort i  

religionens namn, så måste även ateisten ansvara för Stalin och Hitler”. För det första har ateismen 

ingenting att ansvara för även om vi antar denna proposition, eftersom ateismen är en helt neutral 

position. Det enda ateismen har att ”ansvara” för är dess förnekande av gudar. För det andra säger 

Dennett aldrig att de kristna ska ansvara för bombningar av abortkliniker, endast Kristendomen. Det 

är en stor skillnad att mena att en specifik religion eller religiös institution bör ansvara för onda dåd 

som görs i dess namn, och att mena att individuella, oskyldiga, religiösa människor skall göra det. 

Det är här jag menar att D'Souza tar sig friheter. Han fortsätter lite väl långt ut på Dennetts tankar 

och vrider på hans ord. Men som jag sa, om Dennett hade menat att varje religiös människa har en 

viss skuld att bära för vad andra religiösa människor gör så hade jag utan tvekan hållit med 

D'Souza. Detta är dock inte vad Dennett skriver. 

Om vi fortsätter att titta på D'Souzas misstag så ser vi på frågan där D'Souza ställer Inquisitionens 

och korstågens dödstal mot dödstalen som tillskrivs Mao, Stalin och Hitler, att han svarade på 

frågan om populationsnivåerna för dåtid respektive nutid i en grov uträkning, men han tog aldrig 

upp frågan om moderna vapen. Han skriver att han förstår att det är mycket enklare att döda 

människor med moderna och sofistikerade vapen än vad det var med pilar och svärd. Hur mycket 

mer skada moderna vapen, eller åtminstone de vapen som Hitler, Stalin och Mao hade tillgång till, 

hade gjort på en medeltids miljö och med ett medeltida tankesätt är en fråga som jag inte ens tänker 

snudda vid. Och, för att inte glömma så som D'Souza själv säger, på en femhundra års period. Här 

vill jag också endast poängtera att det går att se årtalen ur en annan synvinkel. D'Souza skriver att 

de kristna härskarna inte ens i närheten gjorde så mycket skada på femhundra år som de ateistiska 

regimen gjorde på några få decennier, men man kan också poängtera att de som D'Souza kallar för 

de ateistiska regimen med allt vad deras ideologier betydde för folken endast varade i några få 

decennier till skillnad från de femhundra år av kristen ”terror”. 
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The Moral argument

I sitt kapitels slutsats kommer D'Souza fram till att de ateistiska regimen under 1900-talet bekräftar 

sanningen i Dostoyevsky's proposition i hans Bröderna Karamazov: ”Om Gud inte finns så är allt  

tillåtet”. D'Souza vill påstå att människor som förnekar Gud inte är lika moraliska som människor 

som tror Gud. D'Souza har förklarat hur han har kommit fram till denna slutsats. Han menar att 

eftersom de ateistiska regimen tillsammans nådde ett dödstal norr om 100 miljoner människor, ett 

dödstal som de kristna ansvariga för människors död genom historien inte ens kom i närheten av, så 

måste det betyda att det var den moraliska läran i de kristnas religion som höll tillbaka dödstalen, 

och därmed är detta ett bevis för att religiösa människor är mer moraliska än icke-religiösa. Flera 

problem uppstår här. Det första problemet ser vi i att D'Souza inte har räknat med effekten av 1900-

tals vapen. Inte heller har han inkluderat dödstal orsakade av människor med andra religiösa läror 

och på grund av dessa läror. Dödstal som fortsätter att stiga än idag. Låt oss ta en titt på den 

potentiella effekten av 1900-tals vapen i ett scenario. När Digerdöden härskade i Europa under år 

1347 – ca 1351-52 så sökte befolkningen desperat efter syndabockar. En av dessa syndabockar var 

judarna. De anklagades för att ha förgiftat brunnarna i Europa34. Under tiden för Digerdöden så ser 

vi den största massakern av det judiska folket innan Förintelsen. Kan vi tänka oss resultatet om 

tidens kristna hade haft tillgång till 1900-tals vapen? Ytterligare problem som vi hittar med detta 

resonemang visar sig när man ställer sig frågan vilken religion man måste tro på för att vara 

moralisk, och vilken gren av religionen. Även frågan ”när”, blir ett problem. När man börjar 

fundera om Guds existens eller när man fullt accepterar den? När man läser skrifterna eller när man 

döps? Här skulle man kunna argumentera att man blir moralisk när man läser skrifterna och tar till 

sig av dem, det vill säga när man börjar leva sitt liv efter det goda i skrifterna. Men skulle man då 

inte kunna bli lika moralisk om man började leva sitt liv efter läror från icke-religiösa ideologier?

Alla av de ovan presenterade nyateisterna har något att säga om D'Souza's slutsats, och även 

Gregory E. Ganssle, som i sin bok a reasonable GOD – Engaging the new face of atheism tar sig an 

argumenten presenterade av nyateisterna i ett försvar för Guds existens. 

Daniel Dennett: 

”Without the divine carrot and stick, goes this reasoning, people would loll  

about aimlessly or indulge their basest desires, break their promises, cheat 

34 Harrison, D. s. 247-260
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on their spouses, neglect their duties, and so on. There are two well-known 

problems with this reasoning: (1) it doesn't seem to be true, which is good 

news, since (2) it is such a demeaning view of human nature.”

”I have uncovered no evidence to support the claim that people, religious or  

not, who don't believe in reward in heaven and/or punishment in hell are 

more likely to kill, rape, rob or break their promise than people who do.”35

Självklart, vare sig det är en förnedrande syn på mänskligheten, som Dennett skriver, eller inte så 

påverkar det ju inte sanningen. Vidare vill jag peka på ett argument av Hitchens där han frågar om 

vi ska tro att det judiska folket kom hela vägen till Sinai under intrycket att stöld, mord, mened, var 

alla okej, endast tills de kom till berget där de blev upplysta om att allt detta faktiskt är omoraliskt. 

Hitchens tvivlar stark på det och menar att det judiska folket inte ens hade kunnat komma till Sinai 

eller något annat berg för den delen om de nu trodde så.36 

Det finns en lång lista andra citat som jag skulle kunna ta upp både från nyateisternas och teisternas 

sida, men problemet med alla dem är att ingen av dem presenterar några bevis för sin ståndpunkt. Vi 

kan avsluta med att titta på vad G. E. Ganssle kommer fram till när han behandlar nyateisternas 

argument i sin bok, som bör nämnas är ett försvar för existensen av Gud. I sin bok tittar Ganssle på 

nyateisternas svar på från om vi behöver Gud för att handla moraliskt. Efter en titt på Dennett och 

Hitchens skrifter når Ganssle slutsatsen: 

”It is possible to construct an argument for God's existence based on the 

claim that belief in God does help people act morally. Such an argument,  

however, will not be strong. The New Atheists have claimed that there is  

little reason to think that the claim on which such an argument is based is  

true... … The believer who thinks that morality in some way points to God is  

better off not pressing this form of the argument.”37

Dinesh D'Souza må ha bevisat att de kommunistiska regimen i Kina och Sovjet samt Nazityskland 

tillsammans krävde långt fler dödsoffer än Inquisitionen och korstågen tillsammans, men detta 

bevisar, som vi har sett, på intet sätt att människor som bekänner Guds existens är mer moraliska än 

35 Dennett, D. s. 279
36 http://www.youtube.com/watch?v=sD0B-X9LJjs   0:08:19
37 Ganssle, G. E. 2009. s. 79
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de människor som förnekar den. Inte heller nyateisterna presenterar några bevis för sina slutsatser. 

Ganssle's slutsats kan säga en hel del om vad andra religiösa apologeter tror, men det påverkar inte 

heller sanningshalten i frågan. 
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Slutsats

Ligger ateismen bakom historiens hemskaste brott? För att kunna svara på den frågan så jag jag 

tagit hjälp utav fyra andra frågeställningar: 

•  Var Hitler teist eller ateist? 

• Kan man begå brott i ateismens namn? 

• Begick de som D'Souza kallar ”ateistiska regimen” sina brott på grund av sin ateism? 

•  Är religiösa människor mer moraliska än icke-religiösa? 

I uppsatsen har jag använt mig av samma källor och metoder som D'Souza använder sig av i sitt 

argument. När det kommer till Hitler och det välkända faktum att han använde sig av religiösa 

yttranden i sina tal, så menar D'Souza att han gjorde detta endast för att få det tyska folket på sin 

sida, ett hävdande som stöds av ett stycke i Mein Kampf där Hitler säger att hans offentliga tal 

endast bör ses som propaganda.  Istället bör fokus riktas mot Hitler's Table Talk, en samling av 

Hitlers privata samtal under krigstiden, där han, enligt D'Souza visar sitt sanna ansikte, då han yttrar 

en rad anti-kristna åsikter. Detta, menar D'Souza, är bevis för Hitlers ateism. Men när man fortsätter 

att läsa dokumentet, Hitler's Table Talk, så ser vi att Hitler även yttrar vad som kan beskrivas som 

anti-ateistiska åsikter, och antyder (dock säger han det inte uttryckligen) att han tror på en personlig 

gud och har inget dåligt att säga om Jesus, bara om kristendomen som han såg som en judisk 

konspiration. Om vi antar att detta dokument visar Hitler's sanna privata trosåskådningar, så skulle 

det betyda att Hitler inte alls var ateist, som Mao och Stalin. 

Vad kan vi då säga om D'Souza's argumentation att ateismen bör ansvara för Mao och Stalin 

eftersom bägge faktiskt var ateister. Problemet med D'Souza's argument uppstår när vi ser att 

ateismen inte har någon dogma. Ateismen behandlar frågan om existensen av gudar, men säger 

inget vidare om någonting annat. Den är alltså neutral vad gäller handlande. Och man kan inte 

handla utifrån en neutral position. Om vi vidare kikar på ateism och kommunism med en 

eliminationsprocess, en metod som D'Souza använder sig av i sin bok, så kan vi poängtera 

ateismens roll inom kommunismen. Om vi tar bort ateismen som faktor från den kommunistiska 

läran så återstår fortfarande kommunismens grundläggande tanke, vilket är en elimination av den 

utnyttjande överklassen. Enligt denna metod är alltså ateismen fel komponent att skylla på. 

Dessutom finns ingenting som tyder på att ateismen leder till kommunism. Och när D'Souza skall 

förklara att kommunismen är en ateistisk ideologi så är det kommunismen som han egentligen 

beskriver. Ateismen är endast en (neutral gentemot handlande) faktor inom kommunismen. 
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D'Souza's argument leder till slutsatsen att människor som tror på Gud är mer moraliska än de 

människor som inte gör det. D'Souza når denna slutsats genom att ställa siffror från de ”ateistiska 

regimen” mot dödstal från Inquisitionen och korstågen. Han tar inte upp andra händelser som krävs 

människoliv från kristna händer. Inte heller tar han upp dödstal orsakade av andra religioner. 

Dessutom ignorerar han effekten av 1900-talsvapen, istället för pilar och svärd som de religiösa 

genom historien har använt sig av. 

Utan att ha presenterat en grundlig statistik eller forskning som pekar på att religiösa människor är 

mer moraliska än icke-religiösa och utan att ha redogjort för hur detta skulle gå till väga så måste 

jag avvisa D'Souza's analys som bevis för hans påstående. Nyateisterna har även en hel del att säga 

om D'Souza's påstående. Dock lägger de inte heller fram några konkreta bevis för sin ståndpunkt, 

varför jag måste lämna frågan öppen för vidare forskning. 

Gregory Ganssle, religiös apologet som analyserar nyateisternas argument når även slutsatsen att ett 

argument som hävdar att religiösa människor är mer moraliska än icke-religiösa kommer inte att 

vara ett starkt sådant. 
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Sammanfattning  

Bakgrunden till min analys ligger i den pågående debatten mellan ateism och teism. För några år 

sedan gjorde sig de så kallade nyateisterna hörda när deras böcker hamnade på bästsäljarlistorna. I 

dessa böcker kritiserade nyateisterna världens religioner och hävdade till alla som ville lyssna att 

religionen farlig, omoralisk, irrationell och ett instrument för att få människor att sluta tänka. I vår 

tid finns en viss tabu i att kritisera andra människors religiösa övertygelser, och det är just den tabun 

som nyateisterna vill bryta och gör det ganska entusiastiskt. Som svar till denna kritik trädde en rad 

religiösa apologeter in i forumet och började försvara religionen samt kritisera nyateisterna med 

sina egna böcker och även i form av offentliga debatter. En av dessa apologeter är Dinesh D'Souza, 

en konservativ kommentator av amerikansk politik och författare med fem bästsäljare under bältet. I 

sin bok What's so great about Christianity kritiserar D'Souza nyateisterna, ateismen i sig och 

förespråkar kristendomen och den kristna världsbilden. Argumentet som jag har beslutat mig för att 

analysera är det som säger att ateismen  ligger bakom historiens hemskaste brott. Argumentet är ett 

svar på den ofta använda kritiken och anklagelsen att religionen är ansvarig för många hemska dåd 

genom historien. I boken menar  D'Souza att totalitarismen under 1900-talet är bevis för ateismens 

brott eftersom Mao, Hitler och Stalin var alla ateister. Nyateisterna har alla fått och besvarat samma 

fråga i någon mån i sina böcker, vilket D'Souza är väl förberedd för. Han avvisar nyateisternas 

motargument en efter en och visar statistik för hur många människor de ateistiska regimen dödade 

under endast några få decennier, och menar att det är ingenting jämfört med hur många de kristna 

dödade under Inquisitionen och korstågen.  D'Souza menar också att  man inte kan förneka att 

kommunismen var en ateistisk ideologi, och att alla kommunistiska styren har varit starkt anti-

religiösa. Vidare tar sig  D'Souza an hävdandet att Hitler var kristen. I flera offentliga tal samt i 

Mein Kampf säger Hitler att han handlar i Herrens namn när jag försvarar sig mot judarna. Varje 

nazistisk soldat hade ett bältesspänne där det stod Gott mit uns (Gud med oss). Hur kan man 

förklara saker som dessa? Enkelt, säger  D'Souza. I Mein Kampf säger Hitler själv att hans 

offentliga uttalanden skall ses som propaganda.  D'Souza menar att Hitler utnyttjade religiositeten i 

det tyska folket för att få med sig folkmassorna och ta makten. Detta gjordes genom att predika 

kristenhet för att rättfärdiga sina handligar genom kristendomen. Vidare pekar  D'Souza på ett 

avslöjande dokument, Hitler's Table Talk, en samling av privata samtal under krigstiden. Här 

uttrycker Hitler starka anti-kristna åsikter något som  D'Souza menar visar Hitler's sanna ansikte. 

D'Souza har här visat att Mao, Stalin och Hitler var ateister och att de tillsammans gjorde sig 

ansvariga för omkring 100 miljoner dödsoffer. Eftersom kristendomen har dödstal som ligger långt 

under, när man räknar dödsoffren från Inquisitionen och korstågen, så når  D'Souza slutsatsen att 
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kristendomen hjälper människor vara mer moraliska, att människor som tror på Gud är mer 

moraliska än de som inte gör det. 

När jag börjar min analys av  D'Souza's argument och undersökning börjar jag med frågan om 

Hitler's ateism. D'Souza pekar på dokumentet Hitler's Table Talk för att visa vad Hitler verkligen 

trodde. Detta på grund av att det var privata samtal så Hitler behövde inte använda sig av knep för 

att övertala folkmassor. Problemet med  D'Souza's slutsats märker vi när vi läser igenom Hitler's 

Table Talk, där Hitler faktiskt visar en nedlåtande syn på ateismen också. Så om vi ska anta att 

Hitler's Table Talk avslöjar sanningen om Hitler's privata övertygelser så kan vi utesluta ateismen 

som en av dem precis som kristendomen. Viktigt att komma ihåg är också att Hitler inte agerade 

ensam, han hade ju även en kristen publik som  D'Souza redan har tagit upp, så även om Hitler var 

ateist så kan man knappast säga att det var ett ateistiskt styre eftersom Hitler inte påtvingade någon 

en ateistisk lära. 

När det kommer till de oetiska handlingarna från de ateistiska regimen så finns det inget som tyder 

på att de utförde sina brott på grund av sin ateism. När  D'Souza argumenterar emot detta så gör han 

det genom att beskriva kommunismen, att kommunismen predikar störtandet av den exploaterande 

överklassen, och uppmanar att detta ska ske med våld. Också så är ateismen en neutral ställning 

gentemot handlande. Om individuella ateister handlar oetiskt så kan de inte rättfärdiga sitt 

handlande utifrån den ateistiska livsåskådningen. Det finns ingen dogma de kan peka på för att 

stödja sitt agerande, så som religiösa och politiska följare kan. Ateismen uppmuntrar eller 

underminerar inte gott eller ont. Det är en neutral ställning gentemot handlande som behandlar en 

sak; existensen av gudar, och ställer sig nekande till detta. 

D´Souza tar i ett annat kapitel upp en metod som jag vill använda mig av, vilket är att 

eliminationsprocess. Om vi har en rad komponenter så tar vi bort en efter en i sökandet för att hitta 

vilken komponent som kommer att ändra situationen. Med denna metod i tanke så kan vi fråga oss 

om totalitarismen under 1900-talet inte skulle existera om vi tog bort ateismen därifrån? Ateismen 

är visserligen, som vi har sett, en central del av kommunismen, men det är kommunismen som har 

dogman, inte ateismen, så jag har svårt att se hur pass mycket situationen skulle ändras. Om vi 

däremot tar bort komponenterna kommunism, nazism eller facsism därifrån så skulle situationen 

ändras radikalt. Därmed har vi fastställt problemet. 

Med de ateistiska regimen som bevis kommer D´Souza fram till att människor som tror på Gud är 
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mer moraliska än människor som inte gör det. Alla nyateister argumenterar emot detta i sina böcker 

och kommer med sina egna argument och statistik. Viktigare är nog då att kika på vad andra teister 

har att säga om D´Souza´s slutsats. Gregory E. Ganssle, efter att ha analyserat nyateisternas 

argument angående om vi behöver Gud får att vara moraliska, kommer fram till att påståenden och 

argument som D´Souza´s är svaga. Vad vi egentligen ser här är en åsiktsfråga som ingendera av 

parterna kommer med några konkreta bevis för. Därmed måste jag lämna frågan öppen. 
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