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Ämne: RE: Medverkan i Sveriges television  
  
Hej Anna! 
  
Tack för dina frågor. Vi förstår att muntliga svar är lättast när det gäller tv-program. Men vi har goda 
skäl att ge er skriftliga svar i det här fallet, och ett av skälen är att vi vill förmedla korrekt 
information. Vi är säkra på att ni kommer att hitta ett sätt att förmedla informationen till er publik. 
Observera följande: 
  

• Jehovas vittnen har varit aktiva i Sverige i över 120 år, och vi är glada att både Högsta 
förvaltningsdomstolen och Justitiekanslern har fattat beslut som följer europeisk och 
internationell praxis och som bekräftar att Jehovas vittnen är ett erkänt trossamfund. Det 
här är en bekräftelse på att Jehovas vittnen ”bidrar till att upprätthålla och stärka de 
grundläggande värderingar som samhället vilar på” såsom det anges i lagen om stöd till 
trossamfund. Alla ekonomiska medel används till vår religiösa och humanitära verksamhet 
som stärker samhället. Det inbegriper bland annat att vi bygger och underhåller fastigheter 
där gratis undervisning om Bibeln ges och där nödhjälp organiseras. Vi använder också 
medlen för att ge ut tryckta och digitala publikationer som är tillgängliga för alla. Ett särskilt 
intressant exempel på det är vår nya bok Ett hopp om en ljus framtid, som finns på jw.org 
(länk). Det är en lärobok som används under personligt bibelstudium och som ingår i vår 
kostnadsfria bibelundervisning. 

  

• Kritik mot Jehovas vittnen bygger ofta på ofullständig eller fördomsfull information. 
(Religionssociologer varnar för att helt okritiskt godta anklagelserna från före detta 
medlemmar av trossamfund. Se till exempel följande artikel: Are Apostates Reliable? 5. Why 
Some Become Apostates (bitterwinter.org)) Som domarna från Högsta 
förvaltningsdomstolen visar har det inte funnits någon grund till att avvisa Jehovas vittnens 
ansökan om statsbidrag. Justitiekanslerns beslut bekräftar också att regeringens hantering 
av ansökan har tagit för lång tid. 

• Jehovas vittnen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som 
samhället vilar på, bland annat genom att vara laglydiga medborgare och arbeta för frid, 
starka familjeband, kärlek till medmänniskor och höga moralnormer. 

  
• Forskare jorden runt har kommenterat Jehovas vittnens värdefulla bidrag till samhället: 

Den berömde forskaren Marco Ventura sa 2017: ”Som det bekräftas av oberoende forskning 
i historia och samhällsutveckling har Jehovas vittnen ett välförtjänt gott rykte när det gäller 
att utbilda laglydiga, fridsamma och lojala medborgare och när det gäller att bidra till 
utvecklingen, sammanhållningen och framstegen i samhället.” 

Den välkände tyske forskaren Gerhard Besier gav följande kommentar 2003: ”Jehovas 
vittnen lever upp till de grundläggande värderingar som finns i konstitutionen. De visar stor 
respekt för livet och människovärdighet, de menar att familjebanden ska hållas högt, de 
uppskattar religionsfrihet och åsiktsfrihet och kämpar för dem, de respekterar andras 
ägodelar och de lyder staten.” 

mailto:PID.DK@jw.org
mailto:PID.DK@jw.org
mailto:anna.lindman@svt.se
https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/ett-hopp-om-en-ljus-framtid/
https://bitterwinter.org/are-apostates-reliable-5-why-some-become-apostates/
https://bitterwinter.org/are-apostates-reliable-5-why-some-become-apostates/


De respekterade amerikanska forskarna Stark och Iannaccone skrev 1997: ”Jehovas vittnen 
har länge framstått som ovanliga med tanke på deras etniska integration, inte bara bland 
vanligt folk utan även bland ledarna. Jehovas vittnens litteratur har alltid varit väldigt tydlig i 
sitt ställningstagande mot alla former av fördomar och diskriminering.” 

  

• Det är ett frivilligt och informerat beslut att bli ett Jehovas vittne. Till skillnad från många 
religioner praktiserar Jehovas vittnen inte barndop. För att bli ett Jehovas vittne måste man 
vara mogen och ha genomgått en lång bibelkurs där man bland annat lär sig vad Jehovas 
vittnen tror om politik, hälsovård, sexualmoral och uteslutning. Ingen blir tvingad att bli ett 
Jehovas vittne. 

• Eftersom det är ett frivilligt och informerat beslut att bli ett Jehovas vittne är beslut som 
gäller röstning, medicinsk behandling, sexualitet och vänskap också något som återspeglar 
ens personliga beslut. 

• Men om ett Jehovas vittne väljer att inte längre leva efter Bibelns normer eller vill framhålla 
uppfattningar som går emot Bibeln är han eller hon naturligtvis fri att göra det, men 
naturligtvis inte inom trossamfundet. Han eller hon har rätt att begära utträde ur 
samfundet. 

• Om ett döpt Jehovas vittne har för vana att bryta mot Bibelns moralnormer och inte vill 
ändra sig kommer han eller hon att bli utesluten. 

• Vad händer då om en man blir utesluten och hans fru och barn fortfarande är Jehovas 
vittnen? De religiösa band som han hade till sin familj förändras, men inte blodsbanden. Den 
äktenskapliga relationen förändras inte, och det normala familjelivet där man visar varandra 
tillgivenhet fortsätter som tidigare. Jehovas vittnen lär också att enskilda vittnen har ett 
ansvar att ta hand om sina familjemedlemmar, också uteslutna familjemedlemmar, om de 
skulle bli allvarligt sjuka eller inte kan ta hand om sig själva på ett värdigt sätt. 

• Jehovas vittnen undviker inte och utesluter inte sådana som har blivit döpta som Jehovas 
vittnen men som inte längre predikar för andra eller som kanske rentav har slutat komma 
tillsammans med dem. 

• Jehovas vittnens religiösa sedvänja att utesluta personer har bekräftats av högsta domstolar 
i många länder jorden runt. Domstolar har framhållit att Jehovas vittnens sedvänja att 
utesluta personer inte är diskriminerande utan helt laglig. Den uteslutne personen är fri att 
umgås med vem denne vill, precis som alla Jehovas vittnen är fria att personligen avgöra i 
vilken utsträckning de vill fortsätta att vara vänner med eller ha kontakt med någon. 
Klyschan att någon som tar avstånd från Jehovas vittnen inte har ett socialt liv längre är löjlig 
och stämmer inte. Jehovas vittnen lever inte i en avskild miljö som en del religiösa samfund 
utan är helt integrerade i det svenska samhället och arbetar med och har regelbunden 
kontakt med resten av befolkningen, som uppenbarligen inte är Jehovas vittnen. 
  

• När det gäller beslut kring medicinska behandlingar, röstning osv. finns värdefull information 
på jw.org, den mest översatta webbplatsen i världen. När det till exempel gäller blodfrågan 
finns det ett överflöd av vetenskaplig dokumentation som visar att behandling utan 
blodtransfusion i dag betraktas som kostnadseffektiv och ger bättre och säkrare kliniska 
resultat. Se till exempel följande: 

• Jehovas vittnen banar väg för blodfri kirurgi i Danmark (jw.org) 

https://www.jw.org/sv/nyheter/nyheter/nyheter-efter-omr%C3%A5de/danmark/blodfri-kirurgi/


• Blodtransfusioner – Vad säger läkare numera? (jw.org) 

• Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner? (jw.org) 

• Viktig konferens på universitetet i Padua om framsteg inom vård utan blodtransfusioner 
(jw.org) 

Religiösa minoriteter blir ofta utsatta för ogrundad kritik av personer som har en personlig agenda och 
som spelar på folks känslor i stället för att framhålla fakta och korrekt information. Av de skälen 
uppskattar vi när journalister tar sig tid att noga undersöka saker innan de publicerar en rapport, och 
därför vill vi återigen tacka er för att ni tar er tid att begrunda ovanstående. 

Med vänlig hälsning 
Fabian Fond 
  
Public Information Desk  
Jehovas vittnen – Avdelningskontoret i Skandinavien 
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