Pressmeddelande den 4 februari 2020

Ny bok vill väcka liv i humanismen som livsåskådning
– Den här boken är den viktigaste som jag har skrivit, säger Cai Svensson. Jag har jobbat mentalt med
den hela livet men skrivit ner den först under det senaste året. Boken består av ett antal avsnitt som på
olika sätt söker formulera en grund för en uppgraderad humanism, en humanism 3.0. Dessutom
beskrivs i boken en rad allt starkare tendenser i vår tid som hotar humanitetskulturen. Sådana hot har
den humanistiska rörelsen i alla tider sökt bekämpa.
– Dagens samhällsklimat visar att den kampen måste intensifieras, fortsätter Cai Svensson. Det räcker
inte med att lappa och laga. Insatserna måste vara långsiktiga och förebyggande.
Cai Svensson, fil dr och lektor, behandlar i sin bok Humanism 3.0 – Mellan naturalism religion främst hoten
mot människans väl, värde och värdighet. Under de senaste decennierna har en rad avgörande historiska
skeenden och händelser satt sina avtryck. Berlin-murens fall, klimatkrisen, it-revolutionen, globaliseringen
och flyktingströmmarna är sådana faktorer som en humanism 3.0 har att förhålla sig till. Samtidigt måste
klassiska humanistiska värden som människans värdighet, bildning och väl fortsatt värnas. Den nuvarande
smala och inskränkta sekulära strömningen kräver en viss utvidgning och en ny balans mellan olika inslag.
Det är huvudsyftet med denna bok att föreslå hur detta skall gå till.

Människan har hamnat i ett existentiellt vacuum

Men det finns andra mer substantiella hot mot humanitetskulturen. Det senaste halvseklets tilltagande
materialism och konsumism har försvagat de andliga och kulturella värdenas roll i människors liv. En
liknande effekt har den rådande vetenskapssynen haft. Utvecklingen har därför resulterat i ett andligt
tomrum, en livsåskådningsmässig vilsenhet. Människan reduceras inte sällan till ”bara ett djur” eller t o m till
enkla fysikaliska och kemiska processer. Men en ny mer humanistisk, alternativ vetenskapssyn har sedan
länge börjat växa fram, en syn som är mer holistisk, dynamisk och som tar sin utgångspunkt i människans
direkta upplevelse av sin livsvärld. Den inger hopp.

Religion och vetenskap, kristen och sekulär humanism går att förena

– Det är bara att hålla med de forskare och filosofer som nu på allvar börjat reagera mot den traditionella syn
där religion och vetenskap betraktas som oförenliga, ja, som antagonistiska. Ny forskning visar faktiskt att
framstående forskare världen runt kan vara djupt troende kristna, muslimer, judar etc och samtidigt verka
som framstående naturvetenskapliga forskare. Därför är det min övertygelse, säger Cai Svensson, att en
livskraftig humanism för vår tid kan rymma såväl religiösa som sekulära perspektiv.
Vi lever i en hektisk tid med infostress och ständig uppkoppling till sociala medier. Egentid för att begrunda
vad det innebär att vara människa och vilken plats människan har i universum tycks bli alltmer sällsynt. I
stället är vi upptagna av sådant som djupast sett är betydelselöst. I Humanism 3.0 lyfts stora gestalter fram
som tagit dessa grundläggande livsfrågor på fullaste allvar och som med sina tankar bekämpat olika hot mot
fundamentala humanistiska värden. Förhoppningsvis ger boken dig som läsare inspiration till att påbörja dina
egna andliga resor, till att upptäcka humanismen som en relevant och oundgänglig livshållning för vår tid.
För vad händer egentligen om humanismen verkligen är död, om människan ”bara är ett djur bland andra”,
som vissa forskare och filosofer hävdar? Det är en oroande fråga som den här boken försöker besvara.
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memoarböcker, dikt- och aforismsamlingar. Han driver även en sajt och en blogg på nätet.

Kontakt

Cai Svensson (förf)
mobil 073-5507617
drcai.se

GML Förlag
tel: 08-653 25 54
gml@gml.se

