
Den utrolige ateismen

Ateistene representerer den tredje største gruppen livsanskuelse i verden, og 
raskt voksende. Vi ser ikke ateismen bare som en negasjon i forhold til religio-
nene, men som en frigjøring.  Historisk har vi vært undertrykket av religionene, 
og mange er fortsatt vant til å møte livssynsdebatten med varsomhet og halen litt 
mellom beina.  Vi må bli stadig tryggere på oss selv og stolte over den erkjen-
nelsen vi har kommet til, og glede oss over vår evne og mulighet til å skape en 
bedre verden.

KRITISK TENKNING er grunnstammen – hvordan vi hele tiden orienterer oss i 
verden for å kunne forstå den, og møte utfordringene - i motsetning til religione-
ne og andre udokumenterte synspunkter.  Religionskritikk er historisk en viktig 
del av den kritiske tenkningen, men selv i dag er religionene alt for ofte unntatt 
normal kritisk tenkning, enten det er på grunn av høflighet, frykt eller indoktri-
nering.

FØDT FRI – vi fødes fulle av nysgjerrighet, sosiale anlegg, med lyst og vilje til å 
møte verden. Vi fødes uten tro og fordommer, men sårbare for tvang, overgrep 
og vrangforestillinger. De første årene er svært viktige for utviklingen av våre ev-
ner og egenskaper. Vi vil kjempe for at barna i størst mulig grad selv skal kunne 
finne ut av ting og skape sin egen virkelighetsforståelse uavhengig av overtro. 

EMPATI OG KRAV – som samfunn og medmennesker må vi møte hverandre 
med empati – også dem som ser annerledes på verden enn vi selv. Vi må prøve 
å forstå hvordan andre tenker og føler for å kunne skape god kommunikasjon. 
Samtidig må vi formulere normer og stille krav for å kunne bidra til at samfunnet 
ivaretar menneskerettigheter og bekjemper undertrykkelse og sosial kontroll. 
ivaretar menneskerettigheter og bekjemper undertrykkelse og sosial kontroll.



Ateistenes dag - 23. mars
er en internasjonal dag for markering av oss 
som opplever religionene som en trussel mot 
menneskenes liv på jorden.  En trussel mot 
samhørighet og evne til å ta ansvar for oss 

selv og våre omgivelser.  

Ateistene er en organisasjon for mennesker som ikke tror 
på guder eller bekjenner seg til noen religion. Vi arbeider 
for å fremme toleranse og menneskeverd, og kjemper mot 
religiøs intoleranse. Vi arbeider for å fremme menneskers 
mulighet for livsutfoldelse, og stimulerer den frie tanke. 
Vi arbeider for livssynsfrihet, som omfatter så vel religi-
onsfrihet som frihet fra religion. Gjennom å appellere til 
medmenneskelighet og sunn fornuft, ved å kritisere reli-
giøse vrangforestillinger og å fremme læren om evolusjon 
og vitenskap generelt, vil vi bidra til et bedre samfunn og 
lykkeligere mennesker.

Vi har en ekstern Facebookgruppe hvor du vil finne mye engasjert 
diskusjon, og vi har en egen intern medlemsgruppe hvor du kan bli 

lagt til som medlem. 
 

Vi er ellers i ferd med å lage helt nye nettsider som du etter hvert 
vil finne på www.ateistene.no.

Send oss gjerne en epost hvis du ønsker mer informasjon 
eller vil melde deg inn:  

innmelding@ateistene.no
teistene


