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hava jämte mig. Så lyder det första
av Guds bud i Bibeln. Allah är den ende guden och Mohammed är
hans profet. Så lyder trosbekännelsen i Koranen. Borta är de solgudar, trädgudar, stengudar, regngudar och asatrons gudar som
sedan urminnes tider skänkt människor trygghet och tröst.
Men det är inte bara dessa gamla gudar som ska bort ur människors
tankar. Det är också otaliga varianter på de kristnas gud och muslimernas gud som ska bekämpas. Protestanterna av katolikerna, sunnimuslimerna av shiamuslimerna etcetera. Även underavdelningar
till dessa ska försvaras respektive bekämpas. Frikyrkorna, mormonerna, Jehovas vittnen, Livets Ord och så vidare. Alla har rätt tro och
alla andra har fel.
Varför bekämpar man varandra? Den franske lantprästen Jean
Meslier omvände sig till ateismen och skrev i sina memoarer att
religionen är ett påfund av de rika i syfte att förtrycka de fattiga och
göra dem maktlösa. Det är en sannolik förklaring. »Jag fattig, syndig
människa som med synd född« heter det i kyrkans syndabekännelse.
»Vi skola frukta och älska Gud så att vi icke förakta eller förtörna
våra föräldrar och herrar utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda
dem, älska dem och hava dem för ögonen« heter det i Luthers förklaring till det fjärde budet. Så formades en arbetarklass som
ödmjukt slet för svältlöner.
En annan förklaring är att trossamfunden kan göra sig rika. Kärnan i
religionerna är påståendena att det finns en gud och ett liv efter
detta. Hur man ska få det i livet efter detta beror på hur man lever
och vilken gud man tror på. För att slippa helvetet och ordna en
plats i himlen har människor skänkt allt de kunnat till kyrkorna.
Detta vittnar bland annat alla ståtliga katedraler om.
Hur kan man få människor att tro på att det finns en, säger en, Gud
och ett liv efter detta? Och hur har man fått människor att bortse
från de uppenbara orimligheterna i till exempel den kristna trosbekännelsen? Svaret är hjärntvätt. Dopet, söndagsskolan, aftonbönen,
bordsbönerna, morgonbönerna i skolan, kristendomsundervisningen, konfirmationen, husförhören, vigseln och begravningsakten.
Andakterna och högmässorna i radio och TV. Krönikor och betraktelser i tidningarna. Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger,
uppfattas den till slut som en sanning.
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Inom Islam tillämpar man också hjärntvätt. Vid bestämda bönetimmar ska en rättrogen muslim fem gånger varje dag vända sig mot
Mecka och be böner som alla avslutas med deras trosbekännelse:
»Allah är den enda guden och Mohammed är hans profet«. Det är
också enligt Koranen en plikt för alla muslimer som så kan att fasta
under dagtid under en månad om året, Ramadan. Genom fastan ska
de i sina tankar och känslor närma sig Koranens budskap.
Finns det i dag någon anledning att skärskåda och ifrågasätta
religionerna? Jo, i dag mer än någonsin. Svenska ungdomar ansluter
sig till den extrema Islamiska Staten där man skär halsen av kristna
och andra »otrogna« människor. Mängder av människor har dödats
och miljontals flyktingar har drivits bort från sina hem i religionskrigens mellersta Östern.
Alla dessa ogärningar sker i religionens namn. Dagligen hör vi talas
om hur självmordsbombare tagit livet av sig och många andra. Varför har de gjort detta? Jo, de har hjärntvättats och de lär ha inbillats
att de i ett liv efter detta ska få ta med sig sina närmaste till ett himmelskt paradis där de kommer att få förlusta sig med oskulder.
Det är dags att sätta stopp för religionernas hjärntvätt. Frågan är
bara hur det ska gå till. En stor del av befolkningen är effektivt
hjärntvättad. I tidningarna vill man ogärna ta in religionskritiska
artiklar av rädsla att förlora läsare. Politikerna vill inte heller ta upp
frågan på dagordningen av rädsla att förlora väljare.

