
"Vdrderingar ej fdr-
dom ar"
Utdrag ur ledaren, Folkvett 2/94,
s id  3 :

"Det 6r t ex svirt att tro att Livets
Ords skolor ger barnen korrekt un-
dervisning om evolutionen eller att
den ger den fordomsfria sexualun-
dervi sning som I ziroplanen fdreskri -
ver. t '

Jag vigar pisti att Livers Ords
Kristna Skola och Livets Ords Krist-
na Gymnasium ger en mer detalje-
rad undervisning om evolutionslii-
ran iin de flesta andra skolor i
Sverige.

Sexualundervisningen kan delas
upp i tvi delar: den biologiskadelen
och den sociala delen. Den biolo-
giska delen kan man nog bara un-
dervisa pi ett suitt. Vad betrriffar den
sociala delen undervisas naturligt-
vis eleven att sex dr ett sdtt att ut-
trycka klirlek inom iiktenskapet
mellan man och kvinna. Denna vdr-
dering har varit en sjiilvklarhet un-
der de senaste tusen iren i Sverige
och bygger pA vad Bibeln sdger om
sexualiteten.

Att ha en vdrdering och att stA for
den rir inte att ha fdrdomar. En fcir-
dom dr en isikt om en person eller
en fdreteelse som inte bygger pi
sanningen. Och di uppkommer na-
turligtvis frAgan om vad iir sanning?
I en moralisk friga om vad som Ir
rritt eller fel kan man inte soka sva-
ret inom vetenskapen eftersom den
bara kan beskriva fysikaliska och
biologiska mekanismer. Dessutom
ger vetenskapen inte nigon absolut
sanning om ens det sistndmndautan
ger endast den for nrlrvarande "bds-

ta" beskrivningen av orsakssamband
av foreteelser man kan observera.
Jmf Newtons och Einsteins lasar.
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Svar om vad som dr rritt eller fel
kan man bara finna hos mdnniskor
och hos Gud. Livets Ord har valt att
grunda sina vdrderingar pi vad Gud
har sagt i Bibeln. Andra viiljer att
grunda sina veirderingar pi nigon
annan filosofi, religion eller isikt.

Sverige zirettfritt land med flsikts-
frihet sA man kan inte tvinga miin-
niskor att anamma andras isikter
mot sin vilja. Diirfdr rir det sunt att
m[nniskor stir upp fdr sina isikter
och att det finns skolor diir for[ldrar
kan l6ta sina barn ge i en skola,
tryggt forvissade om vilka veirde-
ringar som finns i skolan.

Slutligen vill jag siiga att en sund
religios tolerans innebeir att man
respekterar mdnniskor som har en
annan religios uppfattning iin man
sjlilv har trots att man inte alls hiller
med om densamma utan till och
med tycker att det zir rapakalja.

Nils-Erik Horlin- \ \  /
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Slumpen och evolu-
t ionen
Vilken 5r den vanligaste inveind-
ningen mot evolutionsteorin? Inte
den mest geniala, utan den vanli-
gaste? Folkvett l/96 inneholl en
artikel av professor Dan Larham-
mar. Han nzimnde ett av de vanli-
gaste kontraargumenten. I Svenska
kyrkans Lilla boken om kristen tro
har det den heir utformninsen:

"Tanken att blinda naturkrafter
skulle kunna koppla samman de
enzymer som livet drberoende av dr
lika sannolik som att ... en tornado
s9m bliser genom ett skrotupplag
slumpmdssigt skulle kunna flstad-
komma en Boein g 7 67 ."

En minst lika vanlig variant av
argumentet iir att den biologiska
evolutionen skulle vara lika osan-
nolik som att en apa som hamrade
slumpmzissigt pfl en skrivmaskin till
slut skulle fi fram en perfekt kopia
av Shakespeares Romeo och Julia,
bara apan fick rillriickligt minga
miljoner ir pi sig. Och dema liter ju
synnerligen osannolikt !

Eller rir det verklieen sfl orim-
ligt? Exemplet med ufiun dr intres-
santare zin skrotupplagsexemplet,
eftersom det iir mojligt att testa med
datorsimulering. For att slippa viin-
ta i tusen ir medan nigra apor ham-
rar pi var sin skrivmaskin, kan vi
lita en dator slumpa ut bokstdver
med lika stor sannolikhet.

I boken An introduction to mat-
hematical statistics and its applica-
tions av matematikerna Marx och
Larsen finns en sidan simulering
beskriven. Det forsta fcirsoket eav
fdljande resultat:

AOOAAORH ONNNDGELC
TEFSISO VTALIDMA POESD-
HEMHIESWON PJTOMJ F'TL
FIM TAOFERLMT O och si vida-
re.

Det forsoket gav inte Shakespea-
re, eller ens ett enda begripligt ord!
Ar detta dodsstoten for evolutions-
teorin? Titta nu pi det andra ordet.
Deir iir det tre N i rad ! Det forekom-
mer inte alls i engelskan. Bokstavs-
foljden i sprflket dr inte helt slump-
mzissig. Om ett N slumpas fram,
minskar sannolikheten for att det
ska bli ett N iiven ndsta gflng. Orn
tvA N i rad slumpas fram, dr sanno-
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likheten fcir att de ska bli ytterligare
ett N noll. Detta kallas betingad
sannolikhet. Dessutom fcirekommer
inte alla bokstiiver lika ofta i ett
sprflk. I engelskan frirekommer till
exempel e mycket oftare zin q.

Om man programmerar om da-
torn i forsoket si att den tar hrinsyn
till hur ofta och i vilken ordning
bokstriverna fcirekommer i engel-
skan, blir resultatet helt annorlun-
da:

A GO THIS BABE AND JUD-
GEMENT OF TIMEDIOUS
RETCH AND NOT LORD WH-
ALF IF THE EASELVES AND
DO AND MAKE AND BASE...

Fortfarande inte Romeo och Ju-
lia, men 80Vo av orden blev riktiga
engelska ord. Tiink er nu att man
programmerar om datorn dnnu en
ging, efter hur ofta varje bokstav
fcirekommer, inte i engelskan, utan
hos Shakespeare. Ta dessutom hdn-
syn till upprepad betingning, till
exempel vad sannolikheten for att
fi ett D zir om man vet att de tvfl
foregiende bokstf,verna iirA och N.
Gor sedan samma sak med orden.
Di fflr vi en process som liknar
evolutionen. Och om datorn fir spot-
ta ut texter i tre miljarder ir, dr det
inte helt orimligt att Romeo och
Julia dyker upp forr eller senare!

Denna datorsimulering bevisar
forstfls inte att evolutionsteorin dr
korrekt. Men den visar att det vanli-
gaste motargumentet [r helt uppit
viiggarna.

Sam Fransson

OOelagd stad
Bhagwaan Shree Rajneeshs sekt
kopte i borjan av 1980-talet stora
markomriden i den lilla staden
Antelope i Oregon, fick majoritet i
kommunfullmiiktige och drev ige-
nom att den skulle dopas om till
Rajneeshpuram. Som mest bodde
4000 sektanhlingare pi orten. Efter
bl a avslojanden om mordkomplot-
ter i sektledningen dr sekten i upp-
losningstillst6nd, och allt som iter-
stir av hogkvarteret i Rajneeshpu-
ram iir ett ruinlandskap.

(Merro 14/12 1995)

f , lAnyo korsfdst
I San Fernando pA Filippinerna firas
pAsken irl i gen genom korsfristnin g-
ar. Ar 1995 l l i t  sig tolv fr ivi l l iga
korsfdstas. Deras handleder spikas
fast vid trdkors, men fdtterna vilar
pA en liten plattform vilket hindrar
dem frfln att d6. En av de tolv hade
ett permanent hfll genom handle-
den, vilket berodde pi att det var det
nionde flret i fdljd som han liit sig
korsfdstas.

Detta har vi liist i NorthTexas Skep-
tic (maj 1995). Skribenten fann det
tiimligen overdAdigt att korsfdstas
nio ginger. "T o m Jesus korsfiistes
bara en gflng."

Fdrbud mot sciento-
logerna?
Den tyska forfattningsdomstolen
undersciker for ndrvarande om sci-
entologikyrkan 6r en forfattnings-
stridig organisation. I si fall kom-
mer den att forbjudas i Tyskland.

(Fribrevet nr I, 1995)

Hur manga sciento-
loger?
Scientologerna uppger sjiilva att de
har cirka 8 miljoner medlemmar.
En intern PM frfln 1987 , som leickt
ut, angav dock antalet tlll 25 000.
Kritiska granskare av sekten bedcj-
mer att antalet aktiva medlemmar i
vart fall inte iir hogre iin 50 000.

Ddremot zir antalet fdre detta med-
lemmar I -2 miljoner. Scientologer-
na forlorar firligen en stor del av
sina medlemmar, vilket dr en orsak
till att de satsar si hirt pi medlems-
viirvning.

FACTNeI .ianuari 1995

Flyende pastor
En pastor vid namn Mike Evans,
bosatt i Texas, spred infdr sin turn6
i Kambodja TV-reklam med bud-
skapet att "blinda 6gon kommer att
6ppnas, och forlamade kommer att
gi". Minga kambodjaner sfllde bo-
skap och annat livsnddveindigt f6r
att gora den linga resan till hans
viickelsemciten i Phnom Penh. De
utlovade miraklen uteblev dock, och
uppretade kambodj aner begiirde att
han skulle ersdtta deras reskostna-
der. Evans tvingades avbryta sin
turn6 och fly hem i all hast undan
anklagelser fcir bl a svindleri.

(Tampa Bay Skeptics Report vol 7,
nr 3, I 994-95. BASlSfebruari I 995. )

Moses David dod
Moses David (David Berg), har
nyligen avlidit. Det var han som
grundade sekten Guds Barn (seder-
mera kallad Krirlekens Familj, Hea-
venly Magic och Familjen). Sekten
zir framfor allt kiind fcir att kvinnliga
medlemmar (riven mindeririga) i
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