Ar evolutionsteorin
rasistisk?
Under sommaren 1994 ftirdes en intressantdebatt i SvenskaDagbladet. Den
inleddesmed att prdstenChristian Braw
plstod att evolutionsteorin dr en grund
ftir blde antisemitism och rasism, och
darftir skulle det vara farligt an lera ut
d e n i sk olan.
Braw hade i huvudsak tre argument
ftir sin plstiende.
Fcir det flirsta nrenadehan att evoluti o n steor in ut pllnar g rl n s e n m e l l a n
minniskor och djur pi ett sdtt som frr
vissaminniskor att behandlaandraraser
som ldgre stS.ende
djur"
Braw menade atr det enligt Darwin
rider samma lagar lor md.nniskorsom
ftir svinavel. Som professor Marianne
Rasmusenpipekade i en replik rider det
ingen biologisk skillnad mellan mdnniskorochdjur, men det finnsen kulturell
skillnad som lemnar plats ftir humanism
och god etik.
Lite annorlunda fbrmulerat si skulle
man kunna sd.gaatt visserligenir mdnniskan ett djur men det hindrar inte att
vi behandlardj uret mlnn iska annorlunda
in djuret gris, pi samma sitt som vi
behandlar djuret hdst annorlunda In
djuret kackerlacka.
Och inte nog med det, insikren om
att vi dr ett djur torde ej, som Braw rror,
ledatill att vi borjar behandlarminniskorsi.mre,'somdjur', utan snararetillan
vi bcirjarbehandla djuren mer vtrdigt.
Fcirdet andraansig Braw an begreppet
'survival
of the fittest' skall tolkas som
den starkes ritt att utplina den svage,
och demaliter onekligen som nazism.
Docent Gabriel von Euler pipekade
dockatt detta inte ir en korrekt tolkning
av evolutionsteorin. Enligt denna Ir
nimligen den som 1r bra pi att finna
ftida, bra pi att fortplanta sig o d framgingsrik, och detta dr inte detsamma
som aft varastark i varesig nazistiskeller
annan mening.
Eller som antropologenHelen Fisher
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skrevien bokom evolutionen,de fatriga
i Afrika dr mera'fit' en vi rika i Noreuropa eftersom de pi grund av srora
barnkull ar spridersinagenerbettre!Med
'fit'
andra ord:
har ingenting att gora
med att vara stark.
Och aven om Braw hade tolkat begreppetritt si hadedet aldrig fdljt nagot
moraliskt ur detta.Eller som redanKant
skrev,bor foljer ej ur dr!
Sedan skrev Braw att det frimsr var
hos l)arwins vd.nHerben Spencersom
rasistiskatankar uwecklades.Men detta
1r ju inget argumenrmor evolutionsteorin utan endastett pistiende om hur
Darwins vd.nnervar. Andi dr det vid
'guilt
detta,
by association',som Braw
mest uppehiller sig.
Men att flirkastaevolutionsteorinbara
for att Darwin hade rasistiskatankar
pi.minner om ndr naz.isterna
forkastade
relativitetsteorinbarafor att Einsteinvar
judcl
Eller som teknologielicentiat Eskil
Block undrade om Braw lorkastade
Newtons vetenskapligaarbete bara fcir
att Newton var en religios sekteristvars
kollegaLeibnitz lorsorjdesig pi att ftirfalska ryska smi.furstarsstamtrid.
Fcir att visa pi ett samband mellan
evolutionsteorin och rasism var Braw
alltsi wungen att ftirst missfcirstievolutionsteorin. Och vad kan vi lera oss av
detta?Att evolutionsteorinir farlig an
ldra ut i skolorna?...Snarastdr det som
Gabriel von Euler skrev,'att ge svenska
skolbarn biologiska kunskaper och ctt
vetenskapligttankandelr snarasrett sdtt
att mowerka rasism'.
Artiklarna var publiceradei Svenska
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Sektfaktap6 Internet
De som har tillging till Internet kan fl
information om kulter och piwingad
"mind
control" via en databaspi Internet. Databasen har e-mailadressen
factnet@rmii.com.
De som har tillging till World Wide
Web kan ni hemsidanvia
h ttp ://www. acmeweb.coml factnet.
Databasendrivs av en organisation
som heter FAC'i'Net, Fight Against
Coercive"factics Network. Jag vet inre
vilka personersom driver den, men de
ginger jag varit inne idatabasen,har den
gett ett sericistintryck. Organisationen
dr icke-kommersielloch man kan rogga
in sig gratis ett antal rimmar, men man
ftirutsdtts betala en viss avgift om man
fortsdtteratt anvd.ndadatabasen.
I denna
finns materid om kulrer, sekreroch Iiknandeorganisationer.
Man sdgersigvil ja
arbetafor att framja mlnskliga rdrtigireter genom undervisningoch oppendialog
om de frigor som rijr sekterna.
Bo Schenknan

