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Yttrande över ansökan av Jehovas Vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet 

om att bli statsbidragsberättigad 

 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har anmodats att  yttra sig över ru-

bricerat ärende.  

 

Inledning 

Enligt Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) §3 får statsbidrag endast lämnas 

till ”ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande 

värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft”.  

 

När det gäller frågan om trossamfundet är stabilt och har egen livskraft hänvisas till 

det remissyttrande som SST avgav 2008-02-20 och där det konstateras att så torde 

vara fallet.  

 

Detta remissyttrande kommer att koncentrera sig på vad lagen anger när det gäller 

frågan om att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 

som samhället vilar på.  

 

Remissyttrandet inleds med en sammanfattning och därefter en utförlig fram-

ställning av de skäl som leder till att SST föreslår att ansökan ej skall bifallas av 

regeringen.  
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Sammanfattning 
 

Detta svar är byggt på material från Jehovas vittnen, kompletterat med forskningsre-

sultat och utredningar gjorda av forskare, främst om avhoppare från Jehovas Vittnen 

och deras problem. Lagen kräver att trossamfund som skall få statsbidrag skall med-

verka aktivt för att samhällets värderingar skall upprätthållas och stärkas. Neutralitet 

räcker inte. Här redovisas en rad förhållanden i Jehovas Vittnen som inte ligger i linje 

med samhällets värderingar. Det som inte görs för att stärka dem bör tillskrivas en 

avgörande betydelse inför beslut om statsbidrag. 

 

Jehovas Vittnen hyllar det som kallas teokratiska principer. Det innebär att männi-

skorna skall underkasta sig gudomliga påbud. Dessa påbud formuleras av rörelsens 

ledare och motiveras med bibelord. Ledarna framhåller att teokratiska principer 

måste reglera allt i medlemmarnas liv. Det finns inget utrymme för egna åsikter eller 

reflektioner. Samhällets politiska struktur anses vara ett verk av Satan. Demokrati, 

jämlikhet och delaktighet i samhällslivet är grundläggande värden i Sverige. Jehovas 

Vittnen har en struktur som inte bidrar till att dessa upprätthålls och stärks.  

 

Internationella utredningar har pekat ut Sverige som ett land, där ingen lagstiftning 

skyddar barn mot religiösa rörelser som bryter mot Barnkonventionens regler. Det är 

allvarligt nog, men det skulle bli ännu allvarligare om samhället sanktionerar sådan 

verksamhet genom statsbidrag. Samhällets grundläggande värderingar samman-

fattas i skolans värdegrund med orden om att eleverna skall ”finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. 

Samhället kan inte ge legitimitet åt en rörelse som motarbetar detta mål. 

 

Många regler för församlingslivet inom rörelsen står i strid med Barnkonventionen. 

Forskning visar att en del barn kan fara illa inom Jehovas Vittnen. Hot och skrämsel 

präglar den livssyn som delges barn. Från barndomen får de lära sig att två makter 

styr världen, Jehova och Satan. Världen, samhället och allting utanför rörelsen är ut-

tryck för Djävulens makt. Jordens undergång närmar sig. Då skall alla utomstående 

förintas genom slaget vid Harmagedon. De unga skräms till lydnad för teokratiska 

beslut. Deras fostran skall utplåna viljan till opposition. 

 

Ungdomar som tvivlar vågar inte rådgöra med andra inom rörelsen eftersom de ho-

tas av uteslutning om de är kritiska och utfrysning om de lämnar församlingen. Unga 

får endast umgås med likasinnade. Högre studier förkastas eftersom sådan utbild-

ning skapar kritisk attityd och tvivel. Därigenom berövas de unga möjligheter att 

med insikt ta del i samhällets demokratiska processer. Om de lämnar Jehovas Vittnen 

skall de isoleras från rörelsen och måste de börja ett nytt liv utan familj, utbildning 

eller vänner. 
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Förseelser mot reglerna kan leda till förhör inför en kommitté av äldre män, som 

dömer till bestraffningar. Många typer av brott bestraffas. Allvarligast är kritik av 

rörelsen eller dess ledare och samhällsengagemang som kan förknippas med politisk 

verksamhet. Ledningen har sin oinskränkta makt genom hänvisningar till Jehovas 

påbud i Bibeln. Det allvarligaste hotet mot deras makt är medlemmarnas anspråk på 

att själva tolka Bibeln eller att få diskutera tolkningar. En sådan frihet skulle bekräfta 

att den av ledningen påbjudna tolkningen inte är den enda. Självständigt tänkande 

betraktas som uppror mot Jehova och bestraffas regelbundet.   
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Underlag för bedömning 
 

Detta svar är byggt på texter, filmer och uppgifter som Jehovas Vittnen själva till-

handahållit, men dessutom på vetenskapliga utredningar och vetenskaplig forsk-

ning.  

 

Det finns dessutom utredningar som gjorts av officiella organ, främst Europarådet. 

De har år 2014 publicerat en rapport med titeln The Protection of minors against excesses 

of sects, författad av Mr Rudy Sales. Där ingår avsnitt som kommenterar förhållanden 

i Sverige. Barnombudsmannen i Finland har gjort en utredning om barnens rättig-

heter inom Jehovas Vittnen. Centralstyrningen inom rörelsen gör att denna forskning 

också är relevant för svenska förhållanden. Utredningen är i sin helhet utgiven på 

svenska. För denna utredning används i fortsättningen uttrycket ”Barnombudsman-

nens rapport”. Det finns en rad vetenskapliga arbeten om Jehovas Vittnen, utarbe-

tade inom olika ämnen, bland annat sociologi. Dessa har också legat till grund för 

vårt svar och förtecknas i slutet.  

 

1. Statsbidragens motivering 
 

Förutsättningen för ett ställningstagande till frågan om statsbidrag är de motiv och 

regler som styr beslut om statsbidrag till trossamfund. Enligt lagen om stöd till tros-

samfund av den 25 november 1999, § 3, får statsbidrag lämnas endast till ett trossam-

fund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som 

samhället vilar på”.  

 

Krav på aktiv samverkan 
Det finns en rad skäl att ifrågasätta om Jehovas Vittnen uppfyller detta krav. Detta är 

utgångspunkten för SST:s bedömning. För att besvara frågan skall dessa grund-

läggande värderingar preciseras. Därefter kan frågan ställas om Jehovas Vittnen ”bi-

drar till att upprätthålla och stärka” dessa värderingar. Det bör observeras att kravet 

innebär ett aktivt arbete för dessa värderingar. Lagtexten säger tydligt att en passiv 

attityd eller obestämd neutralitet inte kan accepteras. För att ifrågasätta rätten till 

statsbidrag skall man alltså inte behöva bevisa att ett trossamfund aktivt motarbetar 

dessa värderingar. Det räcker att de i sitt arbete och program inte bidrar till att upp-

rätta och stärka dem.  

 

Detta framgår tydligt av den proposition som ligger till grund för statsbidragen, Sta-

ten och trossamfunden 1998/99:124 sid 60. Där står: 
 



 6   

 

”Trossamfunden medverkar, tillsammans med andra goda krafter, i den ständigt pågående 

normbildningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande vär-

deringar som vårt samhälle vilar på. Aktuell samhällsforskning pekar också klart på att ett ak-

tivt förenings-och samfundsliv på många sätt stärker det demokratiska systemet. Att olika ideo-

logier och trosriktningar, som verkar för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks 

och utvecklas, också får goda möjligheter att göra sig gällande är därför av stor betydelse för vi-

taliteten i den svenska demokratin. I samhällets uppgifter ingår omsorgen om invånarnas be-

hov i skilda hänseenden. Verksamheten inom trossamfunden bidrar till att fylla framför allt de 

religiösa behoven och till att ge den enskilde en grundläggande identitet samt social och kultu-

rell gemenskap. Vid olyckor och kristillstånd kommer behovet av samfundens verksamhet till 

särskilt tydligt uttryck. Aktiva och vitala trossamfund minskar också utrymmet för allehanda 

extrema rörelser inom trosområdet.” 

 
Detta framgår också i regeringens proposition En politik för det civila samhället 2009/10:55, 

sid 24 -25. Där står:  

 
” Det är omöjligt att föreställa sig den svenska demokratin med grundstenar som allmän och lika rösträtt, 

jämställdhet mellan könen och offentlighetsprincipen, utan den kamp människor fört utifrån sitt ideella 

engagemang. Den svenska demokratins historia är till stora delar det civila samhällets historia…  

… … Fram till det förra sekelskiftet etablerades en rad nationella och lokala organisationer för frikyrko-, 

nykterhets-, och arbetarrörelse, liksom för kooperation och folkbildning. Även idrottsrörelsen och bonde-

rörelsen brukar räknas till de klassiska folkrörelserna. Dessa rörelser växte upp som proteströrelser som 

utmanade det politiska etablissemanget. ” 

 

Frågan om statsbidrag till Jehovas Vittnen har aktualiserats av en tidigare diskussion 

om inställningen till deltagande i allmänna val. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg 

att Jehovas Vittnen inte gör något fel då de avråder sina medlemmar från att delta i 

allmänna val, eftersom Sverige har rösträtt men inte röstplikt. Det förefaller överras-

kande att denna attityd till demokratins grundläggande institution, alltså folkets all-

männa val av sina företrädare i riksdag och regering, inte strider mot lagen om stöd 

till trossamfund, eftersom de skall bidra till att upprätthålla och stärka de grundläg-

gande värderingar som samhället vilar på.  

 

Folkets rätt att i fria och allmänna val utse sina företrädare och sin regering anses 

vara grunden för en demokratisk samhällsordning. Tidigare har SST ansett att en 

uppmaning att inte delta i den demokratiska processen är ett så flagrant brott mot 

lagen om stöd till trossamfund att den räcker för att motivera ett avslag. När den nu 

genom Högsta förvaltningsdomstolens utslag har avförts från dagordningen aktuali-

seras i stället en rad andra argument.  

 

Några av dessa argument berör indirekt frågan om de demokratiska valen. Ungdo-

mar som hindras att genomgå högre utbildning får sämre förutsättningar att bedöma 

de olika partiernas program och prioriteringar. Den grundläggande frågan om män-

niskovärdet hänger nära samman med tanken på att alla skall vara med och fatta be-

slut om samhällets styrelse och förvaltning. Även om Sverige har en lagstadgad rätt 

att avstå från deltagande i allmänna val, kan de som uppmanar till vägran att delta 

inte anses bidra till att demokratiska värderingar upprätthålls.  
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Vilka är samhällets grundläggande värderingar? Ibland hör man uttryck som ”alla 

tycker olika”. De ger intryck av att det inte finns några grundläggande värderingar. 

Då skulle kravet på att samfund skall bidra till deras upprätthållande sakna mening. 

Lagstiftningen om samfundens bidrag till stärkandet av samhällets värderingar vilar 

dock på ett fast underlag, bland annat genom att den svenska skolan har en klart 

formulerad och allmänt accepterad värdegrund. Den kommer här att utnyttjas som 

sammanfattning av samhällets grundläggande värden.  

 

Läroplanens avsnitt om grundläggande värden avslutas på ett sätt som framhäver 

individens roll: Eleverna skall ”finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Skolan skall förmedla och ge-

stalta samhällets värderingar så att en medborgare med dessa egenskaper växer 

fram. Den mogna människan skall delta i samhällslivet, alltså inte dra sig undan utan 

vara beredd och villig att ta ställning. Hon skall välja sin väg i medvetande om det 

ansvar som friheten medför. Det är demokratins grundval och mål. Jehovas Vittnen 

fostrar och styr sina medlemmar på ett sätt som snarast förhindrar förverkligandet 

av detta mål. 

 

Avhoppare 
Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har varje individ rätt att själv välja 

religion. Det innebär att de skall få bryta med en religion som de har tillhört, anting-

en genom uppväxt och uppfostran eller genom eget val. Möjligheten att lämna Jeho-

vas Vittnen och konsekvenserna av detta skall senare diskuteras, men det är tills vi-

dare tillräckligt att framhålla det starka behovet av stöd åt dem som lämnar en tätt 

sammanhållen gemenskap. Därför har samhället på olika sätt organiserat hjälp åt 

dessa personer, främst genom bidrag till de organisationer som genomför sådana 

uppgifter. 

 

Bland de unga som lämnar religiösa organisationer och söker stöd för att kunna 

bygga upp ett eget liv, är avhoppare från Jehovas Vittnen kraftigt över-

representerade. Dessa organisationer har svårt att ange exakta siffror, eftersom per-

sonerna besöker och anlitar dem under olika förutsättningar, men de uppger att om-

kring 90% av alla ungdomar som behöver hjälp, kommer från Jehovas Vittnen. Den 

höga siffran beror inte enbart på det stora antalet medlemmar i Jehovas Vittnen, om-

kring 30.000 i Sverige. Det finns andra rörelser med betydligt fler medlemmar och 

betydligt färre avhoppare. Utredningar om ungdomar som lämnar Jehovas Vittnen 

ger en inblick i vad det innebär att växa upp inom rörelsen. Barnperspektivets bety-

delse gör att de ungas erfarenheter måste beaktas inför frågan om statsbidrag till Je-

hovas Vittnen.  
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Jehovas Vittnen är en internationell rörelse. Alla direktiv kommer från ledarna i 

Brooklyn i New York och fördelas över världens länder. Böcker utformas i högkvar-

teret och översätts till alla språk. Samma filmer ses av medlemmar i alla länder. Det 

gör att verksamheten ser likadan ut i länder som Sverige och Finland. Från Finland 

finns en omfattande vetenskaplig dokumentation av vittnesbörd från barn som läm-

nat rörelsen. Den ger en bild av hur Jehovas Vittnen påverkar dem som växer upp 

inom rörelsen. Det viktigaste underlaget är dock rörelsens egna direktiv för familje- 

och församlingsliv.  

 

2. Jämlikhet och politik 
 

Organisation  
Jehovas vittnen är en ledarstyrd organisation. Den är internationell och har sin 

högsta ledning i Brooklyn, New York, USA. I varje land eller område finns en reg-

ional ledning, som följer direktiven från Brooklyn och kontrollerar att de efterlevs 

inom deras distrikt. De har en omfattande skriftutgivning, som är organiserad från 

den högsta ledningen. Skrifter på engelska översätts bokstavstroget och sprids till 

deltagarna. 

 

I dessa skrifter återkommer begreppet ”teokratiska instruktioner”. Det skall uttrycka 

tron på att Jehova har bestämt det som den högsta ledningen påbjuder. Jehovas vilja 

och föreskrifter hämtas från Bibeln och ledningens tolkning av texterna beskrivs som 

Jehovas föreskrifter. På detta sätt byggs ett omfattande regelverk upp. I skrifterna 

framställs det som en lycka att ha fått regler för alla livssituationer från Jehova. Detta 

kombineras med en dualistisk lära om livet som en kamp mellan Jehova och Satan. 

Det som ledarna påbjuder är Jehovas vilja. Den som vill något annat företräder Satan 

och skall vid slutstriden mellan Jehova och Satan straffas för sin gemenskap med den 

onda makten. 

 

Det är givetvis viktigt att det demokratiska samhället garanterar dessa religiösa 

grupper religionsfrihet. Det innebär inte att de förtjänar stöd, eftersom de inte bidrar 

till att upprätthålla det samhälle som de beskyddas av. Det kan betraktas som en 

form av frihet att få försaka sin personliga frihet och lägga alla sina beslut i händerna 

på en ledningsgrupp i Brooklyn, men det är inte något som ”bidrar till att upprätt-

hålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. De religiösa 

rörelser som erhåller stöd från samhället är engagerade i arbetet på att bygga upp ett 

demokratiskt samhälle för att garantera religionsfrihet.  

 

Det är viktigt att skilja mellan demokratin inom en religiös rörelse och denna rörelses 

inställning till demokratin i det omgivande samhället. Det finns i alla religioner en 

begränsning av demokratins räckvidd. Man kan inte rösta om sådant som berör re-
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ligionens grundläggande trosinnehåll, men för övrigt kan man ha en varierande grad 

av demokrati. Detta utesluter inte ett aktivt engagemang för det demokratiska sam-

hället. Jehovas Vittnen markerar sin särart genom att den teokratiska strukturen och 

övertygelsen om att det finns teokratiska anvisningar för alla frågor i livet.  

 

Jehovas Vittnen ställer sig utanför tanken på demokrati, både inom rörelsen och i det 

omgivande samhället. Upphovet till detta är demoniseringen av allt som inte tillhör 

eller domineras av Jehovas Vittnen. Den mörka synen på världen, samhället och 

människan gör kontakter med samhället omöjliga för den som vill undgå att bestraf-

fas vid Harmagedon. Samhället är i Satans våld och styrs av onda makter. De enda 

goda ledarna är den styrande regimen inom Jehovas Vittnen och de anhängare som 

följer deras direktiv.  

 

Dessa detaljerade direktiv för livets alla skiften kan attrahera individer. Det är alltså 

möjligt att hitta personer som uttrycker en stor tillfredsställelse med sin tillvaro inom 

rörelsen. De har i allmänhet inte behövt ge upp något i livet. Eftersom det oftast är 

män i ledande positioner som framför dessa uppfattningar kan man förmoda att ge-

menskapen har gett dem trygghet och fördelar. Dessa personer har sannolikt aldrig 

deltagit i allmänna val, men vårt demokratiska samhälle har genom andras försorg 

gett dem välstånd och frihet att bygga upp en isolerad men för dem tillfredsställande 

tillvaro i den religiösa rörelsens hägn.  

 

För att bli räddad från undergången måste människor följa de gudomliga föreskrifter 

som rörelsens ledare härleder ur Bibelns texter. Människans främsta prestation och 

enda räddning är lydnad. Respekt för gällande lagar kan vara av värde, men det ty-

piska i detta sammanhang är lydnad för bestämmelser som man inte har haft tillfälle 

att påverka och inte har möjlighet att kritisera, ifrågasätta eller påverka. Alla be-

stämmelser har bara en motivering: De är påbjudna i Bibeln. All utbildning inom Je-

hovas Vittnen syftar till att inskärpa och förstärka denna lydnad.  

 

En av de skrifter som annonseras på hemsidan (den 24 april 2014) heter Skolan i teo-

kratisk tjänst – utbildning till nytta för dig. Skriften framhåller att människan är förlorad 

till den onda makten om hon inte genomgår den ”skola” som lär henne att lyda på-

bjudna regler. Enligt Jehovas Vittnen är en skola inte till nytta för att den utvecklar 

kunskap och bedömningsförmåga. Inte heller skall den uppöva kritiskt tänkande. 

Den enda skolning man har nytta av är den som tjänar teokratin, alltså lydnaden för 

det som sägs vara Guds vilja. (Se Kurs i teokratisk ämbetsutövning, utgiven på svenska 

1944) Värdegrunden i den svenska skolan har till uppgift att fostra individer till del-

aktighet i samhällets uppbyggnad ”genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Den 

utbildning som lovordas av Jehovas Vittnen har inget av detta i sitt program. 
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Politisk verksamhet 
Enligt de teokratiska principerna är medlemmar av Jehovas Vittnen förbjudna att 

delta i allmänna val, eftersom det är en politisk verksamhet. Rörelsens företrädare 

framhåller att de inte går ut med särskilda påminnelser inför allmänna val och inte 

kontrollerar hur enskilda medlemmar handlar. Detta är knappast av större betydelse, 

eftersom förkunnelsen bygger på det grundläggande budskapet om världens ondska. 

Hela denna värld är i det ondas våld (Vem styr egentligen världen?, tillgänglig på hem-

sidan den 24 april 2014) och den som visar intresse eller sympati för något av det Sa-

tan har organiserat i världen är för evigt fördömd. Det finns ingen anledning att vara 

medlem av rörelsen om man tror så lite på budskapet att man äventyrar sin framtida 

frälsning genom att rösta i smyg. 

 

All politisk verksamhet är enligt Jehovas Vittnen en del av Djävulens maktutövning. 

Det innebär att man kommer i kontakt med de onda makterna i alla de sammanhang 

som är förbundna med politiska partier eller sympatier. Det gäller också föreningar, 

som utan att vara direkt bundna av partier ändå har en viss koppling till olika poli-

tiska huvudriktningar. Det uppfattas i allmänhet som ett uttryck för demokratin att 

medborgarna genom sina föreningar kan ge uttryck åt behov och synpunkter. Det är 

en del av medborgarnas delaktighet i samhället, men sådana intresseföreningar kan 

av Jehovas Vittnen beskrivas som Djävulens verk. 

 

Medlemmar i Jehovas Vittnen kan visa att de accepterar samhället, till exempel ge-

nom att följa lagar och att sköta ett arbete som är av värde för näringslivet. Men la-

gen om statsbidrag kräver mer. Samfundet skall ”bidra till att upprätthålla och stärka 

de grundläggande värderingar, som samhället vilar på”. Det kan man inte säga om 

ett samfund som lovar paradisets fröjder åt dem som på gudomlig befallning undvi-

ker delaktighet och medinflytande i samhället. Lagen talar inte om att passivt accep-

tera utan att bidra. De som hindras från att medverka i föreningasliv och andra akti-

viteter kan aldrig ”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. 

Samhällets värderingar skall upprätthållas och stärkas.  

 

Jämställdhet 
Jehovas Vittnen har bestämda åsikter om förhållandet mellan könen. Män har en le-

dande ställning inom rörelsen. Mannen är kvinnans överhuvud och det heter på 

hemsidan med adress till hustrun: ”När du har gift dig står du inte längre under dina 

föräldrars myndighet. Bibeln säger i stället att ”varje mans huvud är Kristus; och en 

kvinnas huvud är mannen”, dvs. hennes make.” (Hur man kan få en lycklig familj, 

hämtat 20140428) Jehova är överordnad: ”När ett par gifter sig är det dessutom, som 

Jesus sade, Gud och ingen människa som fogar dem samman… Ett gott äktenskap är 

därför till ära för Gud. Om en man å andra sidan underlåter att visa sin hustru kärlek 

och hänsyn kan Jehova Gud välja att inte lyssna till hans böner. .. Om en hustru inte 
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respekterar sin man är det egentligen mot Jehova som hon visar bristande respekt, 

han som förordnade mannen som familjens huvud. ” (När det blir konflikter, 20140428) 

 

Hur får man ett bra första år som nygifta? Hemsidan ger både frågan och svaret: 

”Hur kan hustrun hantera situationen? Visa att du ser din man som Guds förordnade 

familjeöverhuvud. (1 Korinthierna 11:3) Om du respekterar din man ger du ära åt 

Gud. Om du inte vill låta din man ta ledningen avslöjar du vilken inställning du har 

till honom, men också till Gud och hans normer.” Detta skall kvinnan själv ha glädje 

av enligt undervisningen på hemsidan: ”Din man kommer säkert att älska dig ännu 

mer om du 1) ger honom tid att växa in i rollen som familjens huvud och om du 2) 

visar att du respekterar honom, även när han gör misstag.” 

 

Familjelivet präglas av patriarkala strukturer. Mycket av litteraturen handlar om li-

vet i en heterosexuell familj. Av det samlade informationsmaterialet får man intryck-

et, att det är den enda normala existensformen. I anvisningarna för familjelivet ingår 

också barnen och allt är insatt i en rangordning där Jehova står högst och barnen 

lägst. Jehovas Vittnen använder ord som tjänare och slavar. Alla skall vara Jehovas 

tjänare men i samband med barn förekommer också uttrycket slavar. De utsätts 

ständigt för angrepp från Satan och måste därför träna sig att tjäna Jehova genom att 

lyda hans bud. (Efterlikna Jehova när du fostrar dina barn 2001) 

 

3. Kontroll och bestraffningar 
 

Jehovas Vittnen har – som framgått – ett eget system för att kontrollera och bestraffa. 

Detta påverkar medlemmar i alla åldrar men blir särskilt kännbart för ungdomar. 

Bristen på jämställdhet framträder tydligt i de dömande kommittéernas samman-

sättning. Äldre män har där makt att förhöra och bestraffa församlingsmedlemmar 

av alla åldrar och kön. 

 

Eget rättsväsen 
Jehovas Vittnen upprätthåller en sträng kontroll av medlemmarna. Man sammankal-

lar en dömande kommitté för att undersöka brott mot rörelsens regler. Det gäller 

vanligen relationer av sexuell natur, droger, rökning eller egendomsbrott som bedrä-

geri och stöld. Man kan också bli bestraffad för att ha deltagit i helgfirande eller nå-

gon verksamhet av politisk natur, till exempel en demonstration mot främlingsfient-

lighet. En viktig uppgift är att granska och döma den som kritiserat läran eller led-

ningen.  

 

Kritik av ledningen är mycket allvarligt eftersom organisationen är hierarkisk och 

kallar sig själv teokratisk. Jehova sägs ligga bakom alla beslut från ledningen, och 

från de ledandes sida är det önskvärt att alla accepterar detta eftersom ledarna då 

http://www.jw.org/sv/publikationer/bibeln/nwt/b%C3%B6cker/1-korinthierna/11/#v46011003
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aldrig behöver kommentera eller motivera sina beslut på annat sätt. Det räcker att 

hänvisa till Jehova. I litteraturen upprepas ständigt att den som sätter sig upp mot 

överordnad också sätter sig upp mot Jehova. Det gäller barn som trotsar föräldrar, 

fruar som vägrar lyda sina män och församlingsmedlemmar som ifrågasätter ledar-

na. Då kallas man till den dömande kommittén, som utplånar det onda genom att 

tysta kritiken. Inre meningsmotsättningar och debatt hotar den hierarkiska struk-

turen. 

 

Ledarna har Guds uppgift att straffa; annars kommer Gud att straffa dem. De som 

stannar kvar som medlemmar har därför redan avgjort sig för att acceptera en un-

derordnad position. En sådan syn på individens rättigheter till delaktighet kan 

knappast bidra till att samhällets grundläggande värderingar blir upprätthållna och 

stärkta. Det är svårt att lämna rörelsen och det markerar ytterligare kravet på under-

ordning. Alla alternativ ställer så stora krav på individen att de för många ter sig 

omöjliga. Frivilligheten i medlemskapet kan av den anledningen vara illusorisk. En 

rörelse som utestänger självständiga personer som vågar hävda egna åsikter kan inte 

sägas arbeta för att samhällets värderingar skall bli mer etablerade i folkets med-

vetande. 

 

Uteslutning 
Straffet för brott mot reglerna kan bli uteslutning. Detta är en konsekvens av synen 

på världen som tudelad och demoniseringen av alla utomstående. Den som är emot 

Jehovas Vittnen står i Satans tjänst och måste undvikas, eftersom man inte vill bli 

indragen i Satans gärningar. Uteslutna tvingas lämna den täta gemenskap som de 

förut var en del av. De kan bli av med bostad och alla sociala kontakter och innebär 

ett hårt slag för unga människor. De unga har också svårighet att få arbete eftersom 

de hindrats från att utbilda sig, och ännu svårare är det att få ett arbete som de trivs 

med. Jehovas Vittnen rekommenderar arbeten med kort eller ingen utbildning. Vill 

man efter ett avhopp göra något mer kvalificerat är det mycket krävande att starta 

från början för att få en adekvat utbildning. 

 

De som är kvar förbjuds att träffa uteslutna medlemmar. Barn tvingas lämna sina 

föräldrar, som då inte får träffa sina barn. Det finns alltid frestelser att bryta mot så 

hårda bud men det medför bestraffningar från församlingen. Ett särskilt problem 

innebär de tidiga äktenskapen. Den som gifter sig i unga år har egentligen gift sig 

också med rörelsen, eftersom en skilsmässa innebär att man inte längre får träffa 

barnen och den man är gift med. Fruar som vill skiljas betraktas alltid som de skyl-

dige eftersom en hustru – som ovan framhållits – är skyldig att underordna sig sin 

man enligt Jehovas bud. Den av makarna som stannar kvar inom Jehovas Vittnen 

skall försöka få ensamvårdnad, för att barnen inte skall behöva träffa en Satans hant-

langare.  
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Jehovas Vittnen har gett ut omfattande anvisningar för föräldrar som skall försöka 

påverka domstolen till en dom om ensam vårdnad. Olika former av hjälpverksamhet 

har organiserats för att hjälpa dem som lämnar Jehovas Vittnen. Genom rapporter 

om dessa avhoppare och deras problem får man en bild av situationen för dem som 

växer upp inom Jehovas Vittnen. Organisationer som stöttar avhoppare beräknar att 

9/10 av dem som söker hjälp för att börja ett nytt liv utanför den religiösa gemen-

skapen, kommer från Jehovas Vittnen. Av det kan man ana proportionerna på de 

problem som olika rörelser ger upphov till.  

 

Det finns också exempel på personer som blivit kvar i rörelsen längre än de önskat 

eftersom de inte haft kraft eller mod att våga ta det avgörande steg som ett avhopp 

innebär. I efterhand har de förklarat detta med sin fostran. Den har varit inställd på 

lydnad och underordning. De har enligt egen uppfattning aldrig lärt sig att fatta egna 

beslut. (Barnombudsmannens rapport 4.16) Det innebär att de också kan ha stora 

svårigheter att forma ett eget liv efter beslutet att lämna Jehovas Vittnen. Det är en 

viktig del av Barnkonventionen att barn måste få tillfälle att både vara barn och sam-

tidigt mogna till vuxnas levnadsvillkor. Den kontroll och bestraffning som utövas 

inom Jehovas Vittnen försvårar en sådan mognad.  

 

Religionsfrihet 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter framhåller rätten att få byta religion. Det 

framgår av det föregående att detta inte underlättas av Jehovas Vittnen. Man kan 

tvingas stanna för att man inte vill bli utfrusen från kontakten med sina närmaste. 

Det är också svårt för medlemmar att medverka till utfrysningen av dem som man 

tycker om och vill ha kontakt med. All uppfostran innebär påverkan, men den vara 

mer eller mindre styrande. Jehovas Vittnen utövar en stark påverkan och det leder i 

vissa fall till svåra inre konflikter hos unga människor. De tror först på allt som sägs, 

men kan efter hand kan andra tankar om livet och religionen vakna till liv. Tvivel 

utvecklar människan men inom Jehovas Vittnen skapar de problem. Enligt Barnkon-

ventionen skall barns frågor tas på allvar och de skall vara fria att delta i ett me-

ningsutbyte som kan bidra till deras mognad och möjlighet att bilda sig egna upp-

fattningar. 

 

Barnombudsmannens rapport återger flera fall av dubbelliv, som varit mycket på-

frestande. En avhoppare berättar: ”Att ljuga, låtsas och leva ett dubbelliv tillhörde 

min vardag de närmaste tio åren. Jag tänkte hela tiden lämna eller att jag skulle ta 

livet av mig.” En annan avhoppare är starkare: ”Allt hyckleri var också jätteäckligt 

och jag började tillbringa min tid i ”dåligt” sällskap. Bara då kände jag mig lycklig 

för att jag följde min egen väg och inte någon avlägsen Guds idéer.” (Barnombuds-

mannens rapport 4. 14) Man ser att denna avhoppare inte fått tillfälle att själv tänka 

och ta ställning. Det som personen fostrats till avfärdas av denna avhoppare för att 

det kommer från en ”avlägsen Gud”. Detsamma kan givetvis sägas om kyrkornas 
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barndop, men det finns en skillnad. I Jehovas Vittnen har de unga själva – mer eller 

mindre frivilligt – valt att döpas och det gör att rörelsen sedan kan ställa krav på 

dem. 

 

Många har tvingats delta i religiös verksamhet som de inte uppskattar. Det är inte 

bara möten utan också vittnesbörd vid främmande dörrar. Barnombudsmannens 

rapport innehåller barns berättelser om tvånget: ”Jag var 9 år när jag började predika 

självständigt vid en dörr. På Rikets Sal höll jag nog mitt första anförande som 6–7-

åring. Egentligen avskydde jag predikoarbetet, men det kunde man inte säga högt. 

Eftersom alla pratade så entusiastiskt och positivt om ”att man visst inte tvingar 

barn, de vill det här själva”, så hörde man redan som barn en färdig åsikt om saken 

och hur man skulle tänka och förhålla sig, hur man skulle svara, om någon ställer en 

fråga.” (Barnombudsmannens rapport 4.4) 

 

4. Barnperspektivet 
 

Barnperspektivet har saknats i den tidigare diskussionen om statsbidrag till Jehovas 

Vittnen. Alla makthavare är skyldiga att beakta barnens rättigheter. Dessa finns 

sammanfattade i FN:s barnkonvention av år 1989. I en så viktig fråga som statens 

stöd till trossamfund måste frågan om barnens bästa beaktas eftersom familjelivet 

alltid berörs av religionstillhörighet. Barnen har ingen egen röst och det gör sam-

hällets ansvar så mycket större. Ett beslut som fattas utan hänsyn till barnens intres-

sen innebär ett brott mot samhällets grundläggande värderingar. 

 

Artikel 14 i barnkonventionen framhåller att barnen har rätt till frihet i fråga om re-

ligion. Barn måste garanteras tanke- och samvetsfrihet. Jehovas Vittnen bryter genom 

sina instruktioner till föräldrarna mot barnkonventionen på denna punkt. De ålägger 

föräldrarna att inskärpa rörelsens lära och regelsystem, främst genom ensidig under-

visning, där skrämsel intar en dominerande plats (Se skriften Föräldrar – undervisa era 

barn från deras tidiga barndom, 2013) Barn skall uppmuntras att följa ”teokratiska prin-

ciper”. Detta skall ske för barnens bästa och Jehovas Vittnen kan själva hävda att de 

gör detta av kärlek till barnen (Föräldrar – fostra era barn med kärlek 2007). 

 

Det finns ingen frihet i denna uppfostran och ingenting som förbereder barnen för 

det som framhålls i skolans värdegrund, nämligen att de skall ”kunna delta i sam-

hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Friheten är obefintlig och ansvaret 

vilar helt på föräldrarna, som i sin tur kan hänvisa till Jehova. Barnen får under hela 

sin uppfostran bara del av den tankevärld som rörelsen har auktoriserat. Enligt den 

är Satan, en skrämmande och ständigt närvarande fiende, på jakt efter alla männi-

skor, även barn. Barn som inte lyder och följer vittnenas regler, hamnar hos Satan. 

Barn vittnar om den skräck som de ständigt levde i under hotet av att bli Satans barn. 
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Världens undergång står ständigt för dörren och ungdomar har berättat hur de varje 

natt haft mardrömmar om världens undergång och den förintelse som då drabbar 

Satans människor. (Barnombudsmannens utredning 4.1) 

 

Rätten att vara barn 
Fysisk aga förekommer med hänvisning till Bibeln; det står i Ordspråksboken 13: 24 

”Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.” Detta kan 

givetvis åtlydas i varierande grad, men föräldrarna känner sig kontrollerade av 

andra medlemmar i rörelsen. De vill gärna framstå som ”lyckade föräldrar” genom 

att kunna visa upp lydiga barn. Barnen skall delta i sammankomster, som varar 

länge och tvingar dem att lyssna under tystnad. Enligt vittnesbörd till Barnombuds-

mannen används olika bestraffningsmetoder, även fysiska, för att barnen skall visa 

sig välartade vid dessa tillfällen. Kroppsliga straff kan motiveras med att barnens 

handlande påverkats av Satan och det onda måste drivas ut. (Barnombudsmannens 

rapport 4.6) 

 

Föräldrarna gör allt för att leva upp till de regler som ingår i skriften Efterlikna Jehova 

när du fostrar dina barn (2001). Enligt rörelsens lära ger Jehova detaljerade direktiv och 

straffar dem som vägrar lyda. Föräldrar kan hänvisa till FN:s deklaration om mänsk-

liga rättigheter när det gäller rätten att fostra sina barn i den religion som de själva 

tillhör. (Artikel 26: 3) Artikel 14 i Barnkonventionen framhåller dock att barn har rätt 

till religionsfrihet. Inom Jehovas Vittnen fostras barn in i en svart-vit världsbild, som 

innebär att världen, staten och andra religioner står i Satans tjänst. Flaggor är uttryck 

för nationalism och gemenskap med en stat som tillhör Satan. Ceremonier som har 

anknytning till någon av Satans religioner måste undvikas. (Barnens rätt till andlighet 

2010).  

 

Barn får inte vara barn. (Förkasta det som är tomt och värdelöst, 2008). Barnperspektivet 

saknas helt inom rörelsen. Det måste därför ges ett avgörande inflytande för dem 

som utifrån skall bedöma den. Jehovas Vittnen är Jehovas tjänare och allt i livet skall 

tjäna Jehova. Lekar och andra sysselsättningar kan fördömas om de inte anses tjäna 

Jehova. Det innebär begränsningar i valet av lekar, leksaker och lekkamrater som kan 

vilja syssla med något annat än det som rörelsen påbjuder. Barn isoleras i hemmet 

med dess värderingar och vardagsregler, som till stor del består av gudstjänster och 

hembesök. Barnen saknar möjlighet att mogna i interaktion med barn från andra mil-

jöer. Det skapar ett handikapp som för många får allvarliga konsekvenser när de 

skall forma en egen tillvaro som vuxna. 

 

Barn skall lära sig leva efter rörelsens normer. Födelsedagsfirande är förbjudet och 

det gör att man inte kan träffa kamrater när kamraterna bjuds på födelsedagskalas. 

Barnen skall inte umgås med några som på något sätt kan påverka deras inrutade liv 

eller deras attityd till Jehovas Vittnen. Barn skall även i leken tjäna Jehova och därför 
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bör de inte umgås med barn som leker enligt rörelsen olämpliga lekar. Om kamrater 

kan påverka barnen till tvivel på Jehovas Vittnen, bör de också hindras från att um-

gås med dem. Barnen skall tidigt lära sig att andra kan vara negativt inställda till Je-

hovas Vittnen, men att det beror på Satan. Det bevisar att Satan har stor makt och att 

de negativa tillhör Satan (Vad kan jag göra när jag vill ha roligt? 2008). 

 

Vila och fritid 
Det finns många fritidsaktiviteter som inte uppskattas inom Jehovas Vittnen. Man 

skall inte ägna sig åt något bara för att det är roligt utan använda sin tid i tjänst åt 

Jehova. Artikel 31 i Barnkonventionen framhåller att barn har rätt till vila och fritid. 

Man får inte kasta bort sin tid i livet på en sysselsättning som är så attraktiv att den 

kan förvandlas till en avgudadyrkan (Förkasta det som är tomt och värdelöst 2008). Man 

kan vägra sina barn nöjen och avkoppling med motiveringen att det inte tjänar Je-

hova.  

 

Hur skall man göra om ett barn vill gå på bio med några kamrater? Det finns ”teo-

kratiska instruktioner”, alltså regler som anses vara hämtade från Jehovas uppenba-

relser i Bibeln. De vuxna skall ta reda på allt viktigt om filmen för att avgöra om den 

kan accepteras. I så fall skall barnet få se den med sina kamrater (Vad skall jag göra när 

jag vill ha roligt? 2008) Dataspel behandlas på samma sätt. Man skall bara spela såd-

ana dataspel som ligger i linje med Bibelns regler. Spel som innehåller våld är olämp-

liga. Spelen får inte vara sådana att barnens tankar och handlingar börjar styras av 

”köttsliga begär” (Är det okej att spela dataspel? 2008) 

 

Ledningen för Jehovas Vittnen avgör vilka aktiviteter som kan godkännas. Dit hör 

vissa former av hobbyverksamhet. En hobby vara nyttig eftersom skolan ställer så 

stora krav (Sönderstressade barn 2009). Reglerna sätter snäva gränser för vad som ac-

cepteras. Barnkonventionen framhåller barnens rätt att delta i kulturliv och före-

ningsverksamhet. Detta uppmuntras inte av Jehovas Vittnen. Barnen skall ha sin 

sysselsättning i församlingen, inte i scoutgrupper, teatergrupper eller annat som lig-

ger utanför församlingen. Församlingens och familjens förmyndarskap präglar bar-

nens liv. Det motiveras med att de vuxna vill barnens bästa men samtidigt har bar-

nen enligt barnkonventionen en rad rättigheter som kommer i kläm genom den rigo-

rösa kontrollen.  

 

Föräldrar har barns omedelbara förtroende. Det vilar därför ett stort ansvar på för-

äldrarna under denna tid. De har möjlighet att till barnen överföra en bild av verk-

ligheten som ger föräldrarna makt över dem. Det är ett allvarligt brott mot Barnkon-

ventionens krav på barnens rätt till information, tankefrihet och yttrandefrihet. För-

äldrar inom Jehovas Vittnen lär sina barn att världen är i Satans våld och att Satan 

skall straffa all som inte lyder Jehovas vilja. På så sätt skaffar man sig ett övertag och 

kan tysta deras protester genom att skrämma dem med Satan. Detta kan inte kallas 
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”hjärntvätt” utan indoktrinering. Alla föräldrar överför sin livssyn till barnen, men 

den som inpräntas i barnen inom Jehovas Vittnen har visat sig skadlig genom 

skrämmande och förtryckande inslag. 

 

Enligt Jehovas Vittnen har demokrati ingen plats inom rörelsen. I en familj som till-

hör Jehovas Vittnen finns det enligt deras egna skrifter inget utrymme för demokrati. 

Barnens godkännande behövs aldrig för beslut inom familjen. Gud har utfärdat sina 

regler och familjens överhuvud skall bara se till att de efterlevs. (Efterlikna Jehova när 

du fostrar dina barn 2001) Föräldrar kan bara uppfylla sina barns önskemål så länge de 

inte strider mot Jehovas vilja. Barn som blir tillrättavisade av föräldrarna blir lyckli-

gare och lyckas bättre i livet. Barn som inte tillrättavisas blir olyckliga och egoistiska. 

De hamnar i Satans våld (Föräldrar – fostra era barn med kärlek 2007).  

 

Skrämmande förkunnelse 
I den utredning som Europarådet gjort om barn i religiösa grupper, får Sverige kritik 

för bristande insatser. Rapporten nämner en utredning från år 1998 som visade att 

barn kunde fara illa, men att ingen lagstiftning förändrades med anledning av denna. 

Där framgår vidare att frågan togs åter upp i riksdagen år 2012, men att fortfarande 

inget hänt som skyddar barn från påverkan från religiösa rörelser. Sverige nämns 

också i andra sammanhang och det samlade intrycket av Sverige visar stor återhåll-

samhet när det gäller att hindra religiösa grupper som bryter mot barnkonventionens 

krav. Det kan vara svårt att lagstifta om förbud men borde vara självklart att inte le-

gitimera genom statsbidrag. 

 

Ett genomgående tema i avhopparnas berättelse är rädsla. Det har framgått av den 

tidigare framställningen men förtjänar att sammanfattas som det svåraste problemet 

för barn som växer upp i Jehovas Vittnen. På Jehovas Vittnens hemsida kan man läsa 

många kloka råd om kärlek och gemenskap, men de som berättar om sin barndoms 

upplevelser är överens om att hot och skräck dominerar den förkunnelse som mött 

dem inom rörelsen. Det bör då också uppmärksammas att barn i regel deltar i samma 

gudstjänster som de vuxna. De är skyldiga att delta i två möten per vecka. (Barnom-

budsmannens rapport 4.5) Också i undervisning för barn dominerar budskapet om 

Satan och den onda makten som ständigt hotar oss. 

 

Vuxna kan hålla en skrämmande förkunnelse på avstånd genom att avfärda påstå-

enden om Satan som bilder eller retorik. Barn har inte den möjligheten. Det är en 

följd av att barnperspektivet saknas inom den undervisning som Jehovas Vittnen 

bedriver. Den onda makten skall besegras genom en blodig strid, slaget vid Harma-

gedon. Många barn som lämnat Jehovas Vittnen berättar om detta och det kan vara 

mycket konkret: ”Jag hade mardrömmar varje natt om demoner och världens under-

gång och det skapade ångest. Varje natt spanade jag mot horisonten, och om jag såg 

något underligt med mina barnaögon fick jag panik, för nu kommer det… Alla dessa 
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skrämmande bilder av hur människor förintas, som fanns i litteraturen, etsade sig 

fast i mitt minne, det var fruktansvärt ångestskapande och skrämmande.” Barnom-

budsmannen rapport, 4.2) 

 

Skräcken för Harmagedon har många aspekter. Grundtanken är att barnen skall bli 

så skrämda att de själva lyder. De blir skrämda av tanken på den fasansfulla striden 

och alla dem som skall förintas. Endast sanna Jehovas Vittnen skall överleva. Den 

sociala isoleringen kan på så sätt vara en välsignelse. De känner nästan bara personer 

som är medlemmar i församlingen, men de kan ha träffat och lärt sig uppskatta 

andra genom skolan eller andra samhällsfunktioner. De kan ha någon förälder eller 

äldre syskon som lämnat rörelsen men som de ännu har kontakt med. Alla dessa 

skall förintas genom Harmagedon eftersom de står i Satans tjänst.  

 

5. Ungdomarnas situation 
 

Barnperspektivet måste vidgas så att också de ungas – alltså ungefär tonåringarnas – 

situation beaktas inför ett ställningstagande till frågan om statligt stöd till Jehovas 

Vittnen. Det finns en lång rad vittnesbörd om problem som uppväxten i Jehovas 

Vittnen kan skapa för dem. Att antalet hjälpsökande från Jehovas Vittnen är stort kan 

inte bara förklaras med att rörelsen är större än andra religiösa grupper. Om man 

ställer antalet ungdomar som söker hjälp för att starta ett nytt liv i proportion till an-

talet medlemmar, finns det ingen grupp som ger upphov till så många hjälpsökande 

som Jehovas vittnen. Vad detta beror på blir uppenbart när man tar del av ungdo-

mars berättelser. 

 

Gemenskap 
Problem med kamrater och olika former av sysselsättningar är stora när det gäller 

barn men blir ännu större för ungdomar i tonåren. En fråga som kan aktualiseras re-

dan under barndomen men sedan blir akut är frågan om dopet in i Jehovas Vittnen. 

De unga brukar döpas i åldern 9 – 16 år. Deras fostran har från början varit inriktad 

på att de skall vilja döpas i tioårsåldern. De kan då göra det frivilligt men frågan är 

hur frivilligt det är i praktiken, eftersom de inte fått någon allmän och neutral in-

formation utan bara hört talas om valet mellan Satan och räddningen i slaget vid 

Harmagedon. Det kan sedan ångra sitt dop, eftersom de anser att de inte visste vad 

det innebar. När tvivlet kommer i tonåren känner de sig lurade till ett dop de inte 

förstod innebörden av. Det skapar konflikter eftersom en döpt som lämnar rörelsen 

behandlas mycket hårdare än en som inte är döpt. 

 

Många ungdomar vittnar om påtryckningar: ”Jag blev döpt som 13-åring, eftersom 

vännerna i församlingen började ’pressa’ mig”, berättar en avhoppare i det arbete 

som sammanställts av Barnombudsmannen i Finland. De som inte är döpta vid tolv 
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års ålder går alltså in i en tonårstid med yttre påtryckningar från omgivningen om att 

döpas. Det vittnar om ett klimat som inte präglas av religionsfrihet. Om man i likhet 

med avhopparen låter sig pressas till dopet blir tvivlet i efterhand än större. När 

döpta lämnar rörelsen är kraven på isolering från rörelsens medlemmar starkare. 

(Barnombudsmannens rapport) Familjens medlemmar skall inte umgås med en ung 

människa som hoppat av. Om samhället vill visa medvetenhet om barnperspektivet i 

sitt stöd för religionsfrihet blir insatser och klara markeringar ännu viktigare.   

 

Föräldrar till tonåringar är skyldiga att kontrollera vad de gör och vilka de umgås 

med. Satan lurar i from av kamrater som har en annan religion eller omfattar andra 

värderingar (Efterlikna Jehova när du fostrar dina barn 2001). Ungdomarna skall umgås 

med andra som har samma inställning i alla viktiga frågor, och det innebär i prakti-

ken att deras kamrater skall vara medlemmar av Jehovas Vittnen. Det är för deras 

egen skull enligt rörelsen. Om de umgås med andra kan de börja tvivla och det leder 

till olycka (Vad måste jag tänka på när det gäller kompisar i skolan? 2008) Det finns anvis-

ningar som säger att man skall vara vänlig mot andra som har fel tro, men man bör 

inte bli för nära vän med dem. Då kan man påverkas och bli olycklig. Det finns alltid 

en underliggande vädjan om att lyda Jehova med tanke på sin egen frälsning. 

 

Undervisning av ungdom är inriktad på att hålla dem kvar i Jehovas Vittnen genom 

att begränsa deras kontakt med livet utanför rörelsen. Ungdomar bör inse att alla 

regler är ett säkerhetsbälte, ingen tvångströja (Varför leva efter Bibelns normer? 2008). 

Om de inser detta vill de inte sätta sig upp emot föräldrarna. Föräldrar ser det som 

ett misslyckande att inte ha fått de unga anpassade efter Jehovas bud och de kan fres-

tas till hårdare bestraffningsmetoder. Konflikterna kan leda till brytningar. Bestäm-

melserna om kontakter med avhoppare skapar stor ångest. De unga vet att de aldrig 

mer får träffa föräldrarna om de lämnar Jehovas Vittnen. I mörka stunder kan de 

lockas av detta, men de hålls ändå tillbaka av tillgivenheten och ovissheten om ett liv 

utan hemmets trygghet. I den ångesten vaknar tanken på självmord. 

 

För föräldrarna innebär förbuden att umgås med avhoppare en möjlighet till på-

tryckning. De sörjer säkert ärligt att barnen inte vill vara med i deras religiösa ge-

menskap, men de plågas också av den sociala kontrollen. Det är ett misslyckande 

som blir genast blir allmänt känt bland församlingsmedlemmarna, eftersom alla vet 

allt om alla. Föräldrarna kan frestas hota sina barn: Du vet att vi då aldrig mer får 

träffas. De kan tidigare – helt enligt planerna – ha umgåtts mycket med andra vitt-

nesfamiljers ungdomar. Om några av dessa bryter med rörelsen blir det ännu vikti-

gare att kontrollera så att de unga inte blir påverkade av dem har brutit. Det leder till 

en serie kontroller och restriktioner. (Se exempel i Barnombudsmannens rapport).  
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Utbildning 
Ett av de allvarligaste problemen för unga människor är rörelsens motvilja mot ut-

bildning. Man skall utbilda sig så att man kan få ett yrke och försörja sig, men man 

skall inte söka till utbildning efter gymnasienivå. Detta motiveras klart: Akademisk 

utbildning och intellektuella prestationer lockar fram vissa karaktärsdrag, skadar 

familjelivet och kan förorsaka självmord (Vilken utbildning kan göra ditt liv framgångs-

rikt? 2005). Det finns en viktig form av utbildning som alla skall ägna sig åt under 

den tid som står till förfogande: Den som Jehovas Vittnen anordnar, där man formellt 

studerar Bibeln men i praktiken studerar de åsikter och regler som är påbjudna inom 

Jehovas Vittnen (Utbildningsprogram 2002). De som studerar Bibeln inom Jehovas 

Vittnen blir bättre människor och lever lyckligare (Dra nytta av den bästa utbildningen 

2005). 

 

Högre utbildning anses vara ett hot mot tron och gemenskapen. De som får denna 

utbildning kan förlora tron på Jehova. I länder som uppmuntrar högre utbildning 

och där många får denna utbildning, minskar enligt Jehovas Vittnen tron på Jehova 

och Jehovas bud (Förkasta det som är tomt och värdelöst 2008). Enligt Jehovas Vittnen är 

det nyttigt med en lägre utbildning, gärna med praktisk inriktning, men man skall 

inte komma i kontakt med frågor om kunskap och sanning, så att man frestas be-

tvivla rörelsens budskap. Religion skall man studera – inom Jehovas Vittnen. Det är 

värdefullt att genom rörelsens kurser bli alltmer insatt i verksamheten och de teokra-

tiska principerna för livet. De härleds ur Bibeln och därför kan man säga att all ut-

bildning av värde är bibelutbildning. 

 

För unga människor är detta en begränsning. Många slutar skolan tidigt eller söker 

sig till praktiska utbildningar. Det kan få en utbildning, men inte en som de själva 

har valt. Om de lämnar rörelsen kan de behöva starta på nytt för att utbilda sig till 

det de hade önskat sig. Ungdomsåren präglas av en ovilja till debatt om rörelsen. De 

vuxna kan avvisa all kritik med hänvisning till att unga har fått kritiska tankar från 

Satan. Om de bara läser och lyder Bibeln, så inser de att Jehovas Vittnen är den enda 

sanna religionen och att de går förlorade om de avviker från Jehovas bud och Jeho-

vas Vittnen. 

 

Förbuden mot högre utbildning är ett brott mot Barnkonventionen och strider mot 

artikel 26 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Eftersom man hävdar att de 

som utbildas kan uppfyllas av onda tankar och övergiva tron på Jehovas Vittnen, är 

det uppenbart att förbudet mot utbildning är ett sätt att hålla tillbaka opposition. Det 

är därigenom också ett brott mot kravet på religionsfrihet. Medlemmarna får inte 

tillgång till de tankeredskap som möjliggör ett fritt och frivilligt ställningstagande till 

grundläggande livsfrågor. Det kan aldrig förenas med de krav som ställs på samfund 

för att de skall få statsbidrag, nämligen att de bidrar till en förstärkning av respekten 

för samhällets grundläggande värderingar. 
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Sexualitet 
Förhållandet till sexualiteten är en känslig fråga i många religiösa rörelser. De ”teo-

kratiska anvisningar” som förkunnas i Jehovas Vittnen kan ha motsvarigheter inom 

andra rörelser. Det är viktigare att studera hur dessa frågor hanteras, vilka diskuss-

ioner som förs och vilka som har rätt att framföra synpunkter i samtalen. Ett fritt och 

öppet meningsutbyte bidrar till ömsesidig förståelse och förändrade attityder. Dis-

kussioner om sexualitet kan därför bidra till förverkligandet av värdegrundens ideal, 

att alla kan ”ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Jehovas Vittnen visar genom sitt sätt att 

hantera dessa frågor att de inte bidrar till att stärka samhällets värderingar. 

 

Barnkonventionen har av naturliga skäl ingen paragraf som tar upp frågan om rätten 

till sexualitet. Däremot har den paragrafer som säger att barn har rätt till kontakt 

med kamrater, kultur och föreningsliv. De kommer att i ungdomen upptäcka sin 

egen kropp och möjligheterna till sexuell njutning. I tonåren kan detta leda till att de 

blir förälskade. Mycket i Jehovas vittnen omger förälskelse och sexualitet med förbud 

och restriktioner. Föräldrar vill att barnen bara skall umgås med andra ungdomar 

inom rörelsen. De kan till en viss gräns acceptera att unga människor inom Jehovas 

Vittnen har sällskap med varandra. Det väcker förhoppningar om att de skall stanna 

kvar – om inte annat för partnerns skull. 

 

En ung människa kan genom kontakter utanför församlingen bli förälskad i någon 

som inte tillhör Jehovas Vittnen. Detta förkastas, eftersom man anser att det kan 

locka den unga människan till avhopp från församlingen. Föräldrarna anstränger sig 

för att öka kontrollen. Det allvarligaste är om kontakterna med det andra könet leder 

till sexuella handlingar. Samlag får endast äga rum inom äktenskapet. Det bidrar till 

att föräldrarna vill att unga inom församlingen skall fatta tycke för varandra och gifta 

sig tidigt. (Varför leva efter Bibelns normer 2008) Inom dessa unga äktenskap förekom-

mer ofta svåra slitningar. Hemsidan har långa rader av anvisningar om hur man 

skall lösa konflikter inom familjen. Eftersom skilsmässa fördöms hamnar man i en 

ond cirkel. 

 

Sexuella minoriteter lever i en svår situation. De kan möjligen accepteras som indivi-

der men idealet är i så fall att man avstår från sexualliv. Denna fråga är för närva-

rande aktuell inom många religiösa grupper och föremål för diskussion. Det är up-

penbart att attityderna i vissa avseenden påverkas genom detta meningsutbyte. Je-

hovas Vittnen skiljer sig från andra rörelser genom den slutna organisationen och 

hänvisningen till teokratiska regler. Det försvårar ett fritt och inflytelserikt tankeut-

byte och minskar möjligheten till en utveckling mot större respekt för minoriteternas 

rättigheter. 

 

Masturbation fördöms. Jehovas Vittnen redogör för sin uppfattning om Jehovas vilja 

i en bok om ungdom och sexualitet. Boken heter ”Ungdomar frågar” och där fram-

hålls med eftertryck hur skamligt det är att onanera. Den som misstänks för detta 
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kan bli förhörd av en granskande kommitté. Efter ett erkännande kan man få ett 

straff, men blir inte utesluten. 

 

Jehovas Vittnen ger ungdomar råd om sexualitet i boken Din ungdom – hur du får ut 

det bästa av den!. Onani fördöms där med hänsyn till de skadliga konsekvenserna: 

”Denna vana uppodlar orätta tankar och orätta begär. Onani kan faktiskt leda till 

homosexualitet.” Homosexualitet uppstår genom handlingar: ”Tvärtemot vad många 

tror är homosexuella inte födda sådana, utan deras homosexuella beteende är inlärt. 

Det händer ofta att en person börjar medan han är mycket ung genom att leka med 

någon annan persons könsdelar och sedan ta del i homosexuella handlingar.” Det 

framgår tydligt att just handlingarna bedöms. 

 

Ungdomar som har sällskap med varandra kan också förhöras av kommittén, som 

vill ta reda på om de haft en sexuell relation. Förhören hålls av äldre män och de 

unga kan uppleva dem som obehagliga. Från den finska undersökningen berättar en 

tonårsflicka: ”Det är klart pinsamt när tre äldre män förhör en ung tjej om intima de-

taljer.” (Rapport från Barnombudsmannen i Finland, punkt 4.13)  

 

Dessa kommittéer har en dömande funktion och på så sätt har Jehovas Vittnen ett 

eget rättsväsende. Här finns emellertid ingen försvarsadvokat. De äldre männen är 

både åklagare och domare. Det strider mot Barnkonventionens tanke på att barnen 

skall respekteras som individer med rätta att yttra sig. (Artikel 13) De har rätt att ut-

veckla egna åsikter och höras på ett sådant sätt att dessa åsikter respekteras. (Artikel 

12) Jehovas Vittnen och deras sätt att hantera ungdomlig sexualitet strider mot Barn-

konventionen. Barnperspektivet kräver att detta beaktas vid bedömningen av deras 

rätt till statsbidrag. 
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