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Ateistene i året
2018
Året begynte med nytt navn – Ateistene.
Enkelte savner nok det gamle navnet, men de fleste har vel mer tro på
at vi kan få bedre gjennomslag i livssynsdebatten som Ateistene.
Det har vært mye arbeid med å formulere og presentere oss på de ulike fora – ikke minst med å
finne en god logo vi kunne enes om. I papirkurven ligger 64 varianter av forkastede forslag. Vi
endte som dere sikkert har fått med dere med en variant av den internasjonalt brukte A-en.
Etter årsmøtet fant vi snart ut at det valgte styret og den sedvanlige arbeidsformen ikke var tilstrekkelig til å få organisasjonen så slagferdig
som vi ønsker. Vi har uformelt styrket styret med en del ressurspersoner som dels har deltatt på utvidete styremøter, dels har bidratt på
særegne arbeidsmøter. Mye viktig arbeid har også skjedd på facebook
– på medlemssiden og andre sider (bl.a Religionskritisk debattforum),
og i arbeidsgrupper opprettet på facebook.

Bladet utgis foreløpig bare som pdf

Inntil videre anbefaler vi våre medlemmer å følge med på disse sidene/
gruppene. Mange av våre aktive yter en stor innsats her. En god del av
stoffet i dette medlemsbladet vil være hentet derfra.

Det gis skattefradrag for
gaver på inntil 12.000 kroner til Ateistene

Tekst og layout for ateistene

www.ateistene.no

Forsiden av bladet er et forsøk på å gi en illustrasjon av ateismens karakter: Menneskenes behov for og evne til samhold, og vår beskjedne
plassering i universet.

Vi vil gjerne møte
deg på
Facebook!

En kladd til kort tekstlig formulering av "Den utrolige ateismen":
DEN UTROLIGE
ATEISMEN

Utkast til utforming av
ny nettside.

- Vi forholder oss til virkeligheten, ikke til myter
- Vi baserer våre tanker og handlinger på kunnskap, kritisk tenkning
og med menneskelighet
- Evolusjonen er en blind og nødvendig utvikling av livet gjennom
milliarder av år
- Ingen guder eller djevler kan frata oss vårt ansvar for oss selv og våre
omgivelser
ATEISTENE - HVA VIL VI

-

Ateistene er medlem av Atheist
Alliance International (aai)
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Kjempe for å spre kritisk tenkning fra barnsben av
La barna vokse opp i frihet og uten skam
Arbeide for et åpent samfunn bygget på en balanse mellom empati og krav
Bekjempe undertrykkende religioner og ideologier med innsikt
og åpen dialog
- Være med å ta ansvar og påvirke opinion og samfunn

Departementet
arbeider med
ny læreplan
Ateistene opprettet tidlig i år en arbeidsgruppe på Facebook. Her er
gruppens innspill til departementet:
Ateistene jobber for en inkluderende,
objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne. Vi har utarbeidet denne
planen for å sikre nettopp det – en faktabasert skole som inkluderer og likestiller alle barna og som forholder seg objektiv i opplæringsprosessen. Dette er
sakene til Ateistene:

KRLE og FEKT:
1
Religion og livssyn skal under
samfunns/geografi/historiefaget.
Ateistene mener ikke at religion og livssyn bør ut av skolen, kunnskap og kulturforståelse er svært viktig, men religionsfaget trenger ikke den posisjonen
de har i dag med sitt eget fag. Ateistene
mener derfor at religion og livssyn bør
og skal dekkes av samfunn/geografi/historiefaget.

2
FEKT: Filosofi, Etikk og Kritisk
Tenking.

Kristendom og skolegudstjeneste:

Ateistene ønsker dette som et fag. FEKT,
da filosofi, etikk og kritisk tenking er noe
av det viktigste dagens unge lærer. I dagens samfunn flyter informasjon overalt, de unge må lære å forholde seg
kritisk til - og kunne bearbeide - informasjon. De må lære hvordan å tenke,
ikke hva de skal tenke.

1
Kristendommen må ut av sin
nåværende posisjon.
Faget (KRLE) skal være inkluderende og
objektivt. Faget klarer ikke å fylle disse
kravene når det favoriserer kristendommen. Og om eventuelt religion og livssyn
blir flyttet til samfunn/geografi/historiefaget bør kristendommen allikevel ikke
ha sin dominante posisjon.
2
Skolegudstjenesten må ut. Det
er forkynning, og forkynning skal ikke finne sted i skolen. Skolen skal være en objektiv og inkluderende plattform og skal
dermed ikke favorisere religioner.

Lærerens og lærebøkenes objektivitet:
1
Ateistene er bekymret for
hvorvidt lærerne forholder seg objektive
når det kommer til de religiøse forestillingene i religionsfaget. Vi har unge folk
som har opplevd at læreren i faget har
framstilt en religion som mer sann enn
de andre. Dette skal ikke tolereres. I tillegg har vi, og mange foreldre/lærere/
elever erfart at religionsbøkene framstiller (noen av) de religiøse forestillingene som sanne. Dette har ikke rot i
vitenskapen og fakta. Bøkene – og lærerne, må framstille religion som den
er: Noen tror at … en del mener … en
forestilling som er vanlig blant …. Dette
er relativt lite krevende å gjennomføre,
likevel svært viktig, at bøkene og lærerne er objektive og faktabaserte, da barn
– av naturlige årsaker – har mindre filter på hva som er sant og ikke.

Big bang og utviklingslæren:
I dagens skole er big bang og
evolusjon ikke pensum/kompetansemål
før på ungdomsskolen, etter at elevene
har hatt sju år med skapelsesberetninger i KRLE. Våre beste vitenskapelige forklaringer på universets og livets utvikling
må presenteres for elevene allerede fra
første skoleår, samt at ateistene anbefaler
å ikke undervise beinhardt om religionenes skapelsesberetninger fra første klasse,
da disse forestillingene ikke har rot i vitenskapen.

Den utrolige ateismen 1 - Lungefisken Darwin
Noen ateister husker med glede den nydelige illustrerte barneboka som fortalte
hele historien om Darwins utviklingslære. Tegnet og fortalt av den danske forfatter og illustratør Erik Hiorth Nielsen.

Det kan være aktuelt å samarbeide med
andre ateistiske/humanistiske organisasjoner om spredning av denne boka.

Interessant også at Richard Dawkins nå
er opptatt av å skrive bøker for barn og
Nå forhandler Ateistene med forfatte- for ungdom om nettopp evolusjonslærens etterkommer om rettighetene til å ren. Vi har planer om å samsnakke med
få utgitt den pånytt, på norsk og engelsk ham om å se disse prosjektene i sam- ihvertfall. Vi har innledet forhandlinger menheng. Å presentere den utrolige ateom samarbeid med Human-Etisk For- ismen på best og tidligst mulig måte!
bund - evt Humanist forlag - om utgivelse, og spredning via alle gode kanaler i
inn- og utland som er opptatt av at barn
og ungdom skal møte Darwin på vakreste og tidligste måte.
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Islam - kultur
eller religion?
Dagfinn Eckhoff

- Vi må ikke behandle muslimene som en sårbar minoritet, hvor islam og profeten er så hellige at vi må gå
som katten rundt grøten
Kulturrelativismen farger fortsatt debatten rundt muslimske tradisjoner
– langt inn i de islamkritiske innvandrernes egne rekker.

på en åpen ”bibelkveld”, og presenterte meg. Det var åpenbart unødvendig.
Han sa at norsk kristen erkjennelse
hadde stått langt tilbake uten den
usensurerte religionskritikken som
Kultur er avledet av å dyrke, og kultu- Hedningsamfunnet hadde stått for i
ren er avhengig av dyrkingsbetingel- over førti år.
sene – vaner, tradisjoner, oppdragelse.
Det vil si at skam, ære, kvinneunder- Kritikk av islam har vært en langt
trykkelse defineres som kultur, noe vanskeligere oppgave.
som må ”forstås” – og dermed et
stykke på vei aksepteres. Dermed blir Til tross for årtiers bistand med foredet vanskelig å nå inn til roten av dis- drag, studiesirkler og seminarer fra
se undertrykkende atferdsmønstrene. mennesker som Sara Azmeh Rasmussen, Lily Bandehy og Walid al
Religion er en del av kulturen, både Kubaisi, og samarbeid med sekulære
et resultat av den og en formende del innvandrerorganisasjoner, har norav den. Men religionen – ikke minst ske ateister ikke kommet langt.
de abrahamittiske religionene – har
skriftlige kilder. Det gjør dem tilgjen- Terrortrusler, attentater rettet mot
gelige for kritiske vurderinger. Samti- Muhammedkarrikaturer har vært
dig møter man sterke følelsesmessige en del av problemet. En annen vikreaksjoner på kritikk av disse kildene, tig del er at muslimene oppfattes og
fordi de er ”guddommelige”, hellige behandles som en sårbar minoritet,
og innprentet i barnesinnet.
hvor islam og profeten er så hellige at
vi må gå som katten rundt grøten.
Norske ateister har drevet religionskritikk gjennom årtier og århundrer. Vi har latterliggjort både gud og Eventyret til H. C. Andersen om keidjevel, Abraham og Jesus, Per Løn- serens nye klær har et viktig budskap
ning og Aril Edvardsen.
som også kan anvendes for religionskritikk. Religionene må avkles. Vi
Jeg møtte nylig den kristne journalis- ateister må være barnet som utbryter
ten og forfatteren Tomm Kristiansen ”Han har jo ikke klær på!” Vi må kun-
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ne lese det barbariske budskapet og
de barbariske beretningene om Muhammed og si som sant er:
Han var jo en brutal, kunnskapsløs og
undertrykkende etterplaprer etter de
religionene som her i landet mister
fotfeste. Og de skriftene han etterlater seg er tilgjengelige for kritikk.
Les Koranen, gjerne høyt for dem
som vil høre på. Bare på de første sidene beskrives helvete som trusler
mot den som ikke tror en rekke ganger. Og ikke bare skal vi vantro brennes, vi skal få ny hud og brennes pånytt.
Skam, kvinneundertrykkelse, æresdrap, terror – alt har sin rot og kan
leses i Koranen og hadithene.
Ateisme er et fellesskap for oss som
har tatt avstand fra religion. Vi har
gjort det fordi vi er overbevist om at
religionene er skadelige, og hindrer
oss i å se verden som den er. Vi må
hjelpe hverandre med å se og beskrive religionene – også islam.
Da gjør vi også ofrene for islam en
nødvendig tjeneste.
Publisert i Nettavisen sommer 2018

Broder Walid
al Kubaisi takk skal du
ha!

Foto:
Dagfinn Eckhoff
DAGFINN ECKHOFF, STYRELEDER I
ATEISTENE

Jeg takker deg fra Hedningsamfunnet, fra
Ateistene, fra Religionskritisk forlag som du
har samarbeidet med siden vi ble kjent med
deg på 90-tallet. Vi ville lære å forstå islam
og hvordan vi skulle møte religionen og kulturen som du flyktet fra i 1986.

Du ble med i styret i Religionskritisk forlag
og forfattet sammen med Ronnie Johanson
boka Allahs lille brune.

Du kalte dine venner for broder. Du lærte
oss om Wergeland og hva vi skulle sette pris
på i vår egen kultur. Du tok flere initiativ
Du har holdt en rekke foredrag for oss.
for å starte en sekulær bevegelse som kunMed din nervøse, dypt engasjerte stil gjorde ne favne alle religionskritiske røster – ikke
du gang på gang inntrykk med din kunnminst dem som kjente islam hjemmefra.
skap, din humor og din medmenneskelige
Mange av oss elsker deg og vi vil gjøre vårt
holdning til det stoffet du formidlet. Du or- beste for å viderebringe dine intensjoner om
ganiserte studiesirkler og var selv foredrags- å forstå og forandre med kritikk og kjærligholder.
het.
oss ateister imellom | nr. 1 | 2018
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Walid al-Kubaisi til minne–

Takk, broder Walid–
En stor mann og et stort menneske er død. Jeg er stolt av å ha kunnet kalle ham en nær
venn. Å reise sammen med en arabisk religionskritiker i arabiske land er en opplevelse som
ikke blir mange forunt, skriver Ronnie Johanson i sitt minneord over Walid al-Kubaisi, som
døde 31. juli.
Ronnie Johanson

Walid al-Kubaisi kom til Norge som
flyktning fra Irak i 1986, etter å ha bodd
i Syria, Tyrkia, Libanon og Polen på vei
hit. Han ble overrasket over vennligheten han møtte fra norsk politi ved ankomsten; han som var vant til at politiet
er en fiende. (Etter Saddams fall er det
ikke blitt så veldig annerledes: For få år
siden ble en av hans brødre slått i hjel av
en politioffiser i Bagdad fordi han ikke
kunne opplyse om hvor den tredje broren befant seg.)

Dramatisk i tidlige år i
Norge

Etter opphold i asylmottak på Tromøya,
bodde Walid noen år i Arendal. Det var
her han begynte sin skribentvirksomhet, med artikler i Agderposten. De
var så kritiske til islam at noen av byens muslimer kalte ham «den nye Salman Rushdie». To fredager på rad ble
han og fetteren angrepet etter fredagsbønnen. Den andre fredagen hadde den
danske imamen Laban vært på besøk i
sunnimoskéen og pisket opp hatet mot
religionskritikeren. (Den samme Laban
som gjorde seg bemerket under karikaturstriden, da han reiste rundt i Midtøsten med falske tegninger.) Denne gang
hadde anføreren kniv i den hevede neven. Walids fetter klarte å gripe ham
rundt håndleddet, og de falt om på fortauet, angriperen med kniven under seg.
Han stakk seg på den og døde senere av
skaden.

kritiserer han ikke bare islam, men like
mye den velmente, men naive og kulturrelativistiske reaksjonen islam og islamisme ble møtt med blant Vestens intellektuelle.

Det kostet å kritisere
islam

«I dag kolliderer islams innhold med hva
jeg over har kalt moderne humanistiske
verdier», skrev han. «Hvorfor forsvares
kulturen, men ikke mennesket som lider
under den?»
Videre: «Å forsvare islam ved å si at den
autentiske islam er tolerant og mangfoldig er en forfalskning av sannheten.» Han kommer inn på islams opplysningstid fra det åttende århundre til
1258, da muslimene var de fremste i verden innen vitenskap og kultur: «Dette er
ikke på grunn av islams egenskaper og
verdier. Tvert imot kom blomstringstiden i de periodene hvor islams sekulære og verdslige ledere stod fjern fra den
originale islam (…) Alle vitenskapsmennene som fikk innpass i Europa var ikketroende muslimer (…) Men på grunn av
islams makt, var disse vitenskapsmennene nødt til å bekjenne seg til islam for
å unngå å bli halshugd som kjettere og
hedninger.»

kosnøtt» − brun utenpå, men hvit inni.
Senere skrev Walid blant annet Halvmånens hemmeligheter, der han behandler
profeten Muhammed uten mer respekt
enn han fortjener, samt Rasisme forklart
for barn. Selv hadde han imidlertid aldri opplevd rasisme i Norge, fortalte han
meg. Men han kunne ennå huske den
dystre stemningen på asylmottaket etter
at «SOS Rasisme» hadde vært på besøk.
Og fortalt beboerne at i Norge ville de
møte et samfunn gjennomsyret av rasisme. Ikke rart at rasismekortet blir spilt
ut både i tide og utide.

Allahs lille brune

Walid og jeg samarbeidet i 2004 om Allahs lille brune. Opprinnelsen var min
lille bok med det navn fra 1989. Der
hadde jeg samlet alt det verste jeg fant i
Koranen, etter å ha gitt ut en tilsvarende
bibelantologi året før. I 2004 var det aktuelt med nye utgaver av begge de små
brune (samt en tredje med Martin Luther-sitater), og Walid sa ikke nei da jeg ba
ham supplere Allahs lille brune med sitater fra hadithene – tradisjonen om hva
Muhammed skal ha sagt. Ikke snaut det
heller; mye av sharialovgivningen bygger
på disse uttalelsene. Forordet til nyutgaven skrev Walids venn Håvard Rem. Det
var til stor hjelp å ha en med arabisk som
Slike formuleringer har
morsmål til å sjekke førsteutgaven min;
kostet:
Walid kunne fortelle at den norske koranoversettelsen jeg hadde benyttet, var
«Muslimer som meg, som kritiserer det forskjønnende og feilaktig på flere steI flere måneder satt Walid og hans fet- som er skamfullt, ufornuftig og middel- der. (Grunntekstens «før krig mot dem»
ter i varetekt før de begge ble frifunnet. aldersk i vår kultur, blir betraktet av eu- er blitt til «bekjemp dem», «tortur» til
Helst ville han blitt sittende lenger, for ropeerne som negeren som vil bli hvit» «avstraffelse», «kapp fingertuppene av
i fengslet var han trygg. Og han hadde skrev han i 1998. Kulturrelativister kalte dem» til «slå dem over fingrene» etc.)
for alvor begynt å skrive. Etter hvert ble ham «husneger» (enkelte slaver fikk en
dette til Min tro, din myte. Islam møter betrodd stilling i herskapshuset). Og av Walid lagde også film om islam, og de
norsk hverdag, som han ga ut i 1996. Her sine egne opplevde han å bli kalt «ko- siste årene arbeidet han med en til.
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Mahdi Akif er ikke alene. I filmen sier
både avhoppere fra brorskapet og tilhengere at islam kommer til å overta
makten i Europa og innføre sharialover.
De får nemlig inntil videre flere barn
enn oss andre. Men islamistenes drøm
om maktovertagelse er en utopi, blant
annet fordi et mindretall blant muslimene er islamister. «… at disse konspiratoriske tankene blir virkelighet, er
like sannsynlig som at en idiot som ønsker det, skal bli konge i Norge», skrev
Walid i sin første bok. Men «islamistene er farlige for det muslimske samfunnet.»

Men voldelige angrep fra islamister
opplevde han bare i Norge. Fem ganger
ble han banket opp på gata, men dette
gikk han aldri offentlig ut med. Det er
nettopp det de ønsker, sa han, for det
vil skremme andre kritikere til taushet. Isteden har han fått følge av andre
muslimer som tar opp de sakene han
kritiserte, som offermentalitet, kvinneundertrykking, tilsløring, omskjæring,
tvang, sosial kontroll osv.

drag å kjøre ham hjem etterpå. Som kåsør var han alltid en opplevelse, men
dessverre ble han de siste årene hemmet av sykdom. Etter hvert kom han til
å lide av tre eller fire livstruende sykdommer; minst en av dem sannsynligvis relatert til fysiske angrep han var
utsatt for i Norge. Heldigvis rakk han å
fullføre sin siste bok, Blekk og blod. Ei
familiekrønike frå Midtausten og Noreg (2016).

Men Walid var den første, og derfor
den viktigste.

Kalte seg muslim hele
livet

En modig mann

På nittitallet var det vanskelig for islamkritikere å slippe til i den offentlige
debatt. Man mente at kritikk av islam,
selv fra en muslimsk innvandrer, kunne bidra til rasisme. Walid fikk et bokmanus refusert med følgende begrunnelse: «Det å angripe islam som sådan,
og ikke bare Irans politiske system, kan
virke støtende på andre muslimske innvandrere i Norge.»

Walid ønsket å advare mot islamismens
fremmarsj, og så en åpenbar fare i ytterligere radikalisering i retning av jihadisme og terror. Inntil videre går
det hele mest ut over andre muslimer.
Særlig kvinnene, som i land som Egypt
langt på vei hadde kastet sløret i tiårene
frem mot 1978 (noe som dokumenteres
i filmen). I årene etter klarte brorskapet
å snu trenden, og Walid pleide å kalle hijaben for «islamismens uniform».
Kanskje et uheldig uttrykk, for fortsatt
er de fleste kvinner i hijab neppe islamister.

Mottok statsstipend

Men en mann med Walids tyngde og
mot lot seg ikke stoppe. I en del år klarte han det kunststykke å leve av å skrive
og å kåsere, inntil han fikk en tryggere økonomi da han ble statsstipendiat i
Walid var en modig mann. Jeg kan 2007, som den første og så langt eneshuske en konferanse i Beirut om ara- te ikke-vestlige innvandrer. Fra da av
bisk språk. Talere påstod at dette språ- brukte han en del av sin kostbare tid til
ket er verdens rikeste og tales i him- frivillig arbeid med norskundervisning
melen. Walid protesterte og opplyste av polske innvandrere. I 2016 fikk han
om at han var oversetter fra arabisk til ytterligere anerkjennelse i form av Fritt
norsk, som er et enda rikere språk enn Ords honnørpris. Ingen har fortjent
arabisk. Jeg forsto ikke hvorfor han ble den bedre.
møtt med fiendtlighet og mishagsytringer fra salen, for jeg skjønte jo ikke hva Selv ble jeg kjent med Walid for snart
han sa.
20 år siden, da jeg første gang hørte
ham som foredragsholder og fikk i opp-

Walid var humanist, og ønsket en humanistisk bisettelse i privat regi. Allikevel kalte han seg hele livet for muslim,
fordi hans identitet var nøye knyttet til
hans oppvekst. For å illustrere hva han
mente, kan jeg nevne at han syntes jeg
burde kalle meg kristen. Han trodde
nemlig at som nordmann er jeg vokst
opp i en kristen kultur (til det svarte jeg
at norsk kultur har ikke vært kristen på
over hundre år.)
Walid trodde ikke på Allah, men ateist var han ikke. Han trodde på en skaper, og kunne snarere kalles deist som
sine store forbilder Voltaire og Wergeland. Islam ønsket han å reformere, og
til det ville han bruke Jesus, som han
hadde stor respekt for. Her skiltes våre
veier til en viss grad det siste halvåret
han levde.
Walid så verdien av organisering blant
likesinnede. I 2007 gjorde han og Sara
Azmeh Rasmussen et forsøk på å stifte en organisasjon som skulle demme
opp for islamismen og fremme integrering. De ble ikke enige om programmet,
og det var våre venner Lily Bandehy og
Shakeel Rehman som fikk i gang orga-
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nisasjonen LIM (Likestilling – Integrering – Mangfold) i 2009-10, sammen
med folk som Tina Shagufta Kornmo,
Nefise Özkal Lorentzen og Sylo Taraku
i tillegg til Walid. Navnet skulle signalisere at vi ønsket å fremme verdier som
kan fungere som lim i samfunnet. Tanken var blant annet å gi myndighetene
flere enn de religiøse organisasjonene å
samarbeide med i innvandrerspørsmål,
og å få flere sekulære muslimer med i offentlig debatt. Walid ledet LIM i 2015-16.
I løpet av de seneste årene har det oppstått en rekke organisasjoner blant sekulære innvandrere og deres venner,
og Walid var aktiv i de flere av dem. På
dødsleiet dikterte han meg 24. mai dette
budskapet til dem alle:

Vekkelskristen
i fokus
Kjære politikere, stopp Visjon
Norge!
Cecilie Erland og Sigmund Voll Ådnøy

«Jeg er så glad over at jeg har slike venner,
som beriker mitt liv, og viser meg at jeg ikke
er en ensom ulv i offentligheten. Venner jeg
møtte, og venner jeg ikke møtte; hvis navn
jeg bare kjenner fra Facebook og email. Men
likevel: Jeg føler at dere alle står på samme
ståsted som meg.
Jeg håper at de forskjellige organisasjoner
klarer å finne tonen til samarbeid, via seminarer og dialogmøter seg imellom. Det bør
bli flere sekulære organisasjoner i Norge.
Uansett vil dette berike den sekulære kampen mot islamisme og religionenes negative
sider.»

Åpent brev: Myndighetene tar nå tak i «mirakelpredikantene», men det må flere forbud til. Den kristne tv-kanalen
Visjon Norge diskriminerer, selger frelse og forvirrer små
barnesinn.
Temaet Vekkelseskristendom har vært aktuelt i hele Hedningsamfunnets historie, og Ateistene ønsker å opprettholde og forsterke innsatsen for å kritisere og begrense de negative
utslagene. Tusen takk til Cecilie Erland (medlem hos oss) og Sigmund Voll Ådnøy.
Levi Fragell kommer på årets Hvalerseminar og presenterer temaet fra sitt ståsted. Arikkelen er sakset fra Aftenpostens debattside på nettet.
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ndom

Foto: VG

Enkelte kristne ledere får berettiget
kritikk og saklige spørsmål til å bli
«forfølgelse». Vårt motiv for å stanse
Jan Hanvold, pastoren bak den kristne tv-kanalen Visjon Norge, kommer
av medmenneskelighet.

barn skyldes synd og at brystkreft
kan skyldes misunnelse av andres
bryster. Hanvold har selv uttalt at homofile lever i en forbannelse.14. november i fjor la Hanvold ut et innlegg
der han hevdet å ha bidratt til å helbrede en mann. Helbredelsen ble tilEtter de mange oppslagene i VG be- bakevist av flere av hans stebarn, ifølgjærer Helsetilsynet nå påtale i saken ge NRK.
til «mirakelpredikantene», som selger forbønn over telefon.
Femåring trodde ikke

nok

Vi mener at også Hanvold og Visjon Et annet eksempel forteller Katarina
Norge bryter med viktige etiske prin- om. På 70-tallet, da hun var fem år
sipper i samfunnet.
gammel, tok foreldrene henne med
til forbønn hos Hanvold. Han hevdet
De kobler frelse og helbredelse til at han kunne helbrede henne. Det
penger og fremsetter trusler om hel- kunne han ikke.
vete til sine seere. TV-kanalen har
blant annet presentert en prisliste for Foreldrene fikk høre fra Hanvold at
ulike velsignelser seerne kunne be- helbredelsen uteble fordi Katarina
tale for.
ikke trodde nok på Gud. Katarina er
født med en genetisk, uhelbredelig
I en annen TV-sending sier Hanvold defekt. Hva slags selvtillit gir slike utat den som står Herren imot, fort kan sagn til en liten jente på fem år?
dø i en ulykke. Hanvold har også forkynt at Gud elsker en glad giver og at «Er det min skyld at jeg er slik, er det
gjerrige folk går til helvete.
min skyld at jeg ikke blir frisk?», kan
hun tenke. Skal man ta enkelttilfeller
Diskriminerer skeive
av helbredelse på alvor, må man kunRegjeringen ønsker en endring av ne kreve dokumentasjon gjennom
straffeloven slik at den omfatter dis- fastleger eller spesialister.
kriminerende ytringer mot skeive
personer. En del av utspillene på Vi- Forslag til endringer
sjon Norge kan oppleves diskrimine- Helseminister Bent Høie (H) sier
rende.
at de nå skal se på lovverket. Vi vil
minne om også å trekke inn FinansEn amerikansk predikant har uttalt departementet, som kan se nærmere
på kanalen at funksjonshemmede på Skatteetatens krav til fradragsbe-

rettigede organisasjoner og rutinene
rundt innsamlinger. Kanskje bør det
kreves at alle gaveinnbetalinger skjer
elektronisk?
Ifølge Innsamlingskontrollen er det
pr. dags dato ingen lovbestemmelser som direkte regulerer hvordan en
pengeinnsamling skal foregå.
Kulturdepartementet bør gå gjennom Kringkastingsloven, da denne
loven ikke har noen bestemmelser
som omfatter innholdet i TV-program direkte.

Ikke bra for et barnesinn

Barne- og likestillingsdepartementet
har også en svært viktig jobb å gjøre
når det gjelder barns involvering i en
del kristenkarismatisk virksomhet.
I fjor hadde Visjon Norge en sending
der en predikant taler i tunger slik at
barn på scenen faller i bakken, «fylt
av Den Hellige Ånd». Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan være
bra for et barnesinn. Psykolog Kari
Halstensen ved Modum Bad sa til TV
2 at man ikke kan utelukke at slike
opplevelser kan føre til psykoser.
Vår bønn og vårt rop til dere politikere koker ned til at det må flere lovendringer til for å stanse denne type
virksomhet. Lovendringer som er til
det beste for alle, uansett livssyn, etnisitet, hudfarge, kjønn eller legning.
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Illustrasjon: Ragnar Børheim, etter en idé av Dagfinn Eckhoff

Den der kun tar
spøg for spøg...
- og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fatted begge dele dårligt
sier Piet Hein (Kumbel Kumbell) i ett av sine mange utrolig treffende gruk. Ateistene
fremstår med nytt navn og ønsker å bli tatt alvorlig. Men redaktøren håper at vi kan
opprettholde både festlige og sarkastiske tegninger og formuleringer i det videre arbeidet. Vårt medlem Ragnar Børsheim fortsetter å bidra og deler villig sine tegninger
med oss. Han har også en spennende nettside som fortjener besøk: www.bandoli.no.
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Tegningen over har Børsheim laget etter en idé redaktøren fikk gjennom funderinger på konfliktene mellom tradisjonell kristendom og moderne naturvitenskap. Jeg
har alltid vært opptatt av brobygging....
Mange moderne kristne vil gjerne forene vitenskapelig tenkning med kristne grunnforestillinger, og aksepterer at jorden og livets utvikling kan ha tatt lenger tid enn
6000 år, og at det har skjedd en utvikling. At Gud kanskje har slitt i milliarder av år
med å følge den møysommelige utviklingen av livet på jorden....
Men ett problem gjenstår: Hvordan oppsto Gud selv? Her kommer vi med et velvillig forslag til løsning som vi tror kan forenes med Darwins lære!
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Da svlutter jeg dette første nummeret av Oss Ateister imellom
med Ragnar Børsheims illustrerende kommentarer til religionen i verdensbildet.
Vi er inntilt på å utgi dette bladet
oftere, og ber lesere sende stoff til
redaktøren deckhoff47@gmail.com.

Ronnie Johansons siste bok
kan bestilles fra forlaget:
-

sendes

portofritt

JESUS - hva forskningen sier
mens Kirken tier - 352 sider
innbundet kr. 390.Bestilles pr e-post
bestilling@religionskritisk.no
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