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Gott om 

Darwinkritiska 

forskare!
Det är närmaste ett mantra som upp-
repas av företrädare för ortodox natu-
ralism, i synnerhet evolutionsbiologer, 
att det råder fullständig enighet bland 
biologer om att darwinismen och dess 
mekanismer mutationer och selektion 
är fullt tillräckliga för att förklara evolu-
tionen. 

SKOLAN OCH SKAPELSEN

-

inte läst sina biologiläxor ordentligt på grundskolan.

-

MEN ÄR DET VERKLIGEN SANT?
-

lis sade:
1. Men Margulis var, och är, inte ensam. Den 

-

-

-

Darwinism”2

-
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Man påtalar behovet av 

. 

-

ändringar, d.v.s. att mutationer och selektion bidrar till att levan-

Den saken är alla rörande överens om. I stället är de kritiska till att man 

-

tion.

-

-

i det avseendet3

Science Education) ett alternativt upprop med namnet ”Project Steve” 

-

rar evolutionen än som är kritiska genom att bara publicera namnen på 

-

ropen inte motsäger varandra. Det man skriver under på i Projekt Steve är 

att det 

, men det skulle 

även Genesis redaktion skriva under på, nämligen i bemärkelsen mik-

-

typerna av levande organismer).

-

tion Ministries International) har upprättat ett motsvarande upprop4 med 

att den vetenskapliga evidensen stöder en bokstavlig läsning av Bibelns 

redan nämnts.

1. Lynn Margulis, citerad i Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on 

Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer (3 feb, 2006), förf. övers.

2.

download&id=660

3. https://www.svd.se/sverige-i-bottenskiktet-vad-galler-akademisk-frihet

4. https://creation.com/scientists-alive-today-who-accept-the-biblical-ac-

count-of-creation.
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TEMA
VETENSKAP | URSPRUNG | SKAPELSETRO

Vi vågar 
    ifrågasätta
Stämmer den naturalistiska kosmologin 
och världsbilden, inklusive dess 
”skapelseberättelse” - evolutionsteorin?
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Prenumeration

endast 245:-/år*

NYTT
FORMAT

SÅ HÄR 
BESTÄLLER DU 

DIN PRENUMERATION
1. Betala via Plusgironummer 29 55 88-8. 
Ange namn, adress, e-postadress och vad 
betalningen avser.

2. Betala via Swish 123-652 03 99. Ange namn, 
adress, e-postadress och vad betalningen avser.

* Studerande och gåvoprenumerationer 145 kr
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