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Ateistene i året 
2019
Året begynte med 4 prosjekter hvor vi 
har mer eller mindre samarbeid med  
Human-Etisk Forbund og andre seku-
lære

LEDER

Ateistene er medlem av Atheist 
Alliance International (aai)

1. Lungefisken Darwin

Vi selger denne herlige barneboka i avtale med den avdøde forfatte-
rens kone.  Vi har utgitt den både på norsk og engelsk, og planlegger 
utgivelse på andre språk.  Den er nylig oversatt til kurdisk.

Human-Etisk Forbund har finansiert opptrykkingen av de første 2000 
eksemplarene.  Boka kan bestilles hos bestilling@ateistene.no, og kos-
ter 100 kr + porto.

2. Ateistenes dag

Ble feiret 23. mars i år for første gang på verdensbasis i 12 land.  Med 
taler her i landet fra Ateistene, Human-Etisk Forbund, Ex-Muslims of 
Norway og to uavhengige kvinner, samt sangen "Always look on the 
bright side of Life" - herrlig.  Med plystrekor.

3. "Den utrolige ateismen"  

Plan for internasjonalt møte i Oslo til høsten med kjente ateister som 
talere.  Mer info kommer senere.  Men sett allerede nå av lørdag 16. 
november.

4. "Lucy" - en historie om veien fra skogen   
 til byen

Et konsept for barnebok om menneskets utvikling fra treklatrende ape 
til bymenneske av Dagfinn Eckhoff.  Erik Tunstad og Vibeke Riiser- 
Larsen vil være forfattere, og Humanist Forlag ønsker å stå for utgi-
velsen.
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Ateistenes dag -
For første gang i historien feires eller marke-
res Ateistenes Dag  - 23. mars 12 steder rundt i 
verden.  Ateistene markerte dagen på Eidsvolds 
plass
Vi gjengir her alle innleggene i sin helhet

DAGFINN ECKHOFF - INNLEDNING

Velkommen til Ateistenes dag – for før-
ste gang i Norge.  Velkommen til dere 

– ateister, humanister, sekulære – og 
til kristne og muslimer og mennesker 
med alle avskygninger av livssyn som 
er så heldige å bo i et land hvor vi kan 
åpent fremstå som den vi er med vårt 
livssyn, vårt kjønn og vår legning. Er vi 
glad for dette?  Får jeg høre? 

Sånn er det ikke overalt, og sånn har det 
ikke alltid vært her heller.

Vi står sammen med Human-Etisk For-
bund i Norge og  Exmuslims of Nor-
way i å markere denne dagen for første 
gang.  Initiativtaker til Atheist Day er 
eks-muslim Armin Navabi fra Atheist 
Republic.

Ateistorganisasjoner over hele verden 
har etter dette besluttet å erklære 23. 
mars som Ateistenes dag. I dag arran-
geres Ateistdagen for første gang 12 ste-

der rundt i verden – i England, 6 steder 
i USA, 2 steder i Australia og Canada.

Vi kan takke Kirken og kristendom-
men for en rekke fridager med religiøs 
bakgrunn.  Mange har vi felles med jø-
dene, som feirer rundt 25 helligdager.  
Muslimene har fem dager felles på ver-
densbasis, og en rekke mer lokale hel-
ligdager.  Alle disse dagene handler i 
utgangspunktet om feiring, tilbedelse, 
underkastelse under guder og deres 
profeter.

Bakgrunnen for Ateistenes dag er ateis-
ters kamp i mange land for å kunne leve 
livet åpent som ateister.  (https://www.
daysoftheyear.com/days/atheist-day/)

I 22 land er det forbudt å forlate statsre-
ligion og erklære seg som ikke-religiøs. 
De som gjør det risikerer forfølgelse og 
fengsling.

I 12 av disse landene er det å erklære 
seg ikke-religiøs straffbart med døden 
(Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldive-
ne, Mauritania, Nigeria, Qatar, Saudi-
Arabia, Somalia, Sudan, De forente ara-
biske emirater og Jemen). 

I tillegg praktiserer Pakistan dødsstraff 
for blasfemi.   (https://human.no/nyhe-
ter/2017/desember/rapport-viser-gro-
ve-overgrep-mot-ikke-religiose/)

Slik lyder den internasjonale ateister-
klæringen på norsk:

Vi ateister, og ateisters allierte, erklæ-
rer med dette at 23. Mars er ateiste-

nes dag.  Vi anerkjenner ateistenes 
kamp for å leve sine egne selvstendige 
liv i mange deler av verden.  Kampen 
for åpent å kunne bekrefte sin ateisme.  
Stå opp mot frykten for intolerante re-
gjeringer, mobbere og nidkjære religiøse.
Denne kampen inkluderer ofte risikoen 
for utestengelse fra arbeidsliv, venner og 
familie.  Noen ganger fører ærligheten 
til at man må betale den mest grunn-
leggende prisen – sitt eget liv.  Mange 
av våre søsken har blitt brutalt drept 
for å bekjenne de prinsippene som den-
ne dagen representerer:  Friheten til og 
fra religion, friheten fra diskriminering 
og forfølgelse, og friheten til å bekjenne 
sitt livssyn.  
Mange av oss lykkes i å samhandle med 
mennesker vi beundrer og stoler på og 
som vi tror er skjulte ateister.  Verden 
er full av ateister som tier med sin egen 
overbevisning.  Hvorfor?  Bare dette: 
En frykt for represalier og diskrimine-
ring basert på feilinformasjon, alt fra 
det subtile til det livstruende.
Folk bør ikke forfølges for manglende 
tro på en gud eller en religion.  Det er 
alt vi ber om.
Noen mennesker tror at det å være ue-
nig i en sterk tro er det samme som hat.  
Men det er det ikke.
Vi vil minne våre medmennesker om at 
mange av de sterkeste ideene, som for-
andret vår verden, en gang var kjetter-
ske.
Mange av de mest radikale tenkere og 
reformatorer i tidligere tider var blas-
femiske overfor tidens sannheter.

--------
Vi – Ateistene i Norge sammen med 
gode sekulære venner – innstifter med 
dette Ateistenes dag og oppfordrer an-

oss ateister imellom | nr. 1 | 2018 3



dre ateister til å slutte seg til feiringen!

Hva er ateisme?
Ateisme er fraværet av tro på guder, el-
ler overbevisning om at det ikke finnes 
noen gud.  Antagelig er ateismen like 
gammel som gudetroen.  På 1600-tallet 
vokste ateismen frem i Europa sammen 
med moderne naturvitenskap.  I dag reg-
nes ateismen å dekke rundt 1.1 milliar-
der mennesker, og er dermed den tred-
je største livssynsretning i verden, etter 
kristendommen og islam.    

Siden kristendommen ble innført i Nor-
ge med makt og blodsutgytelser har det 
ikke vært bare greit å være ateist i Norge.

Chr V’s norske lov ble nedtegnet 1687– 
for bare 330 år siden, lenge etter mid-
delalderen og godt etter reformasjonen.  
Bare 30 år før dampmaskinen ble opp-
funnet.

Hvem som overbevisis at have lastet 
Gud, eller bespottet hans hellige Navn, 
Ord og Sacramenter, hannem skal Tun-
gen levendis af hans Mund udskæris, 
dernæst hans Hoved afslais og tillige 
med Tungen sættis paa en Stage.
Haver nogen sin Haand til nogen saa-
dan Guds Foragt brugt, da bør den og 
af hannem levendis at afhuggis, og hos 
Hovedet paa Stagen fæstis.
«Befindis nogen Troldmand, ellerTrold-
quinde, at have forsvoret Gud og sin hel-
lige Daab og Christendom, og hengivet 
seg til Diævelen, den bør levendis at kas-
tes på ilden og opbrændis.»  

Det er bare noen få år siden denne lovbe-
stemmelsen ble fjernet fra den offisielle  
store røde lovboka vår.

I Norge tok man i bruk den tyske beteg-
nelsen heks (hexe) fra 1600-tallet, og da 
alt var over mot slutten av århundret 
hadde 300 personer – 50 menn og 250 
kvinner – blitt brent på bålet her i landet. 
1950-tallet.  Professor i teologi Ole Hal-
lesby.  

”Hvordan kan du som er uomvendt, 
hvordan kan du legge deg rolig til å sove, 
om kvelden, du som ikke vet enten du 
vågner i din seng eller i helvede”

Selv forsto jeg at jeg var ateist da det ble 

forlangt på skolen at jeg skulle folde hen-
dene mine og be fadervår i 10-årsalderen.  
Da var 96% medlemmer av statskirken.

Trenger vi en autoritær gud for å vite 
hvordan vi skal oppføre oss? Selvsagt 
ikke, sa Kristian Horn og stiftet Human-
Etisk Forbund i 1956.

Hedningsamfunnet, som er forløperen 
til Ateistene, ble stiftet 1974 blant annet 
som reaksjon på den selvgode kristne 
vekkelsesbevegelsen blant ungdom som 
kom fra Amerika, med mirakler, helbre-
delser, tungetale.

Mye positivt er skjedd siden da.  Nylig 
har den norske kirkens biskoper gått ut 
og støttet kvinnens krav til selvbestemt 
abort.

I DAG ER VI I 
NORGE 

22% KRISTNE, 
24% ATEISTER, 
24% HUMANIS-
TER.  RUNDT 4% 
ER MUSLIMER.
Dagens utfordring er dels – Islam og is-
lamisme, med dens forkvaklede negative 
syn på seksualitet, med påfølgende un-
dertrykkelse av kvinner og homofile.  At-
tentater, lukkede parallelle samfunn, un-
dertrykkelse, brutal sosial kontroll og til 
og med æresdrap.  

Den islamske staten har gitt Norge og 
andre vestlige land en spesiell utfordring.  
Flere norske jenter skle ut av den trygge 
norske velferdsstaten foran velmenende 
men blinde norske øyne, havnet i islams 
nett, forelsket seg i paradiset og brutale 
krigere hos IS i Syria.  Nå står disse jen-
tene med to og tre krigsbarn og stiller 
krav til det samme velferdssamfunnet de 
forlot.  

Vi vet lite om hvordan disse kvinnene i 
dag tenker om det de har vært med på.  
Debatten om hvordan Norge bør stille 
seg til dette som rettsstat raser i dag.  Det 

er en debatt norske ateister og humanis-
ter bør delta i, og også faktisk gjør det.

Vi har også vekkelseskristendommen, i 
Norge og på verdensbasis, med sine mi-
rakler og sine selvgode og hensynsløse 
TV-predikanter, og beslektede grup-
peringer med parallelle samfunn det er 
svært tungt å bryte ut fra.

Hva kan så ateistene stille opp med?  Hva 
kan vi feire og markedsføre?  Ateismen 
fremstår i sin definisjon som en ren ne-
gasjon.  Vi tror ikke!  Vi tror ikke på ek-
sistensen av guder.  Er det noe å være så 
stolt av da?

Ja, det er det.  Det er en stolt tradisjon.  
Kritikk av religion har sannsynligvis 
eksistert så lenge organisert gudstro 
og presteskap har funnes. Sterkt religi-
onskritiske tekster finnes allerede fra an-
tikkens Hellas. Forestillinger om guder 
og andre overnaturlige vesener er blitt 
brukt til å kontrollere andre mennesker, 
og brukes den dag i dag til å undertrykke 
nasjoner, kjønn og grupper. Religionskri-
tikk er særlig viktig som forsvar for men-
neskerettighetene.

Religionskritikk er i videre perspektiv å 
fremme evne til kritisk tenkning, å gjø-
re enhver i stand til å foreta selvstendige 
og begrunnede valg, å avgrense seg fra 
makt, kontroll og dominans, og å frigjø-
re seg fra påført skam og mindreverdig-
hetsfølelse.

Ateistene forholder seg til den fantas-
tiske virkeligheten, jeg kaller det ”Den 
utrolige ateismen”.  Vi bygger på viten-
skapsbasert kunnskap om det utrolige 
universet som er mer enn 13 milliarder år 
gammelt. Om livet på jorden som startet 
i havet for mer enn 3 milliarder år siden.  
Om seksualiteten og evnen til forplant-
ning og videreføring av gener som er like 
gammel som livet selv, basert på natu-
rens egen blinde lovmessighet.  Vi bygger 
på den muligheten vi har fått til å stille 
spørsmål ved alle påståtte sannheter.  

Den hjelper oss å forstå at vi mennes-
ker ikke er overordnet naturen.  Vi er 
dyr som alt for ofte tillater oss å tro at vi 
kan gjøre som vi vil, til skade for oss selv, 
hverandre og planetens balanse.  
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Denne kunnskapen lærer barna lite om i 
barneskolen.  Fortsatt møter de krav om 
å tegne hvordan Gud skapte verden, om 
paradiset, Adam og Eva og syndefallet.  
Evolusjonslæren kommer først i ung-
domsskolen og på videregående.

Vi – Ateistene - er ennå en liten organi-
sasjon, men vi har mange med oss i kam-
pen for et fritt og åpent sekulært sam-
funn.  Det ble reist spørsmål i pressen før 
dette arrangementet om vi tenker godt 
nok over hvem vi deler plattform med.  

Ja, det gjør vi!  Og det er flere viktige 
spennende stemmer vi gjerne skulle hatt 
med oss.  Ateistene trives i et broget se-
kulært fellesskap med Human-etikere, 
Sekulær allianse, Senter for sekulær In-
tegrering, Ex-muslims, Hjelpekilden, 
Født Fri.  Vi lar oss inspirere av Lily Ban-
dehy som blotter brystene og hater hijab, 
Iman Meskini og Faten Mahdi al Hus-

seini som tar sine elegante hijaber med 
seg inn i det norske forsvar.  Vi applau-
derer Shabana Rehman og Zaid Ali som 
hjelper Stovner videregående å lage fest-
lig og fargerik revy.  Vi ønsker et åpent 
samfunn  med plass til religioner og re-
ligionskritikk.

Slik lyder Ateistenes formålsparagraf:

Ateistene er en organisasjon for 
mennesker som ikke tror på guder 
eller bekjenner seg til noen reli-
gion. 

Vi arbeider for å fremme toleran-
se og menneskeverd og kjemper 
mot religiøs intoleranse. 

Vi arbeider for å fremme mennes-
kers mulighet for livsutfoldelse, 
og stimulerer den frie tanke. Vi 
arbeider for livssynsfrihet, som 

omfatter så vel religionsfrihet 
som frihet fra religion. 

Gjennom å appellere til medmen-
neskelighet og sunn fornuft og 
ved å kritisere religiøse vrang-
forestillinger vil vi bidra til et 
bedre samfunn og lykkeligere 
mennesker.

LA OSS FEIRE 
ATEISTENES 
DAG, ALLE 
SAMMEN!

Mulig konsekvens av ateisme i flere land med 
sharialovgivning
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Tom Hedalen, 
styreleder i 
Human-Etisk 
Forbund

Kjære alle sammen.  Igår samlet titusen-
vis av engasjerte ungdommer fra Mandal 
til Longyearbyen seg her foran Stortinget 
i en politisk protest for klima.  Human-
etisk Forbund og Human-etisk Ungdom 
stilte seg helhjertet bak disse markerin-
gene.  Vi som humanister har et ansvar 
for å verne om miljøet og klima, og for 
å få dette til så er vi avhengige av enga-
sjement.  Samtidig pågikk det flere andre 
steder i landet også andre markeringer, 
blant annet foran moskéen Islamic Cul-
tural Centre på Grønland i Oslo.  For-
anledningen var terroren som rammet 
muslimer i bønn på New Zealand for ca 
en uke siden.  Human-Etisk Forbund var 
også der tilstede sammen flere andre av 
medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn.  Deltagelsen var en 
direkte støtte til retten til å praktisere sin 
religion som igjen var trua av terror og 
massedrap.  Gjennom deltakelse viste vi 
igjen solidaritet og engasjement.  

Og slik er det også her idag.  23. mars 

markerer vi Ateistenes dag, de ikke-tro-
endes dag.  I Norge viser undersøkelser at  
noe over halvparten av befolkningen de-
finerer seg som ikke-troende - meg selv 
innbefattet - det er kanskje ingen stor 
overraskelse.  Og de fleste lever trygt og 
godt med det.  Vår internasjonale para-
plyorganisasjon International Humanist- 
and Ethical Union har blant annet kåra 
Norge til ett av de beste land i verden å 
være ikke-troende i, og vi er best i Nor-
den.  Slik er det dessverre ikke for alle.  I 
flere land, og i enkelte lukkede religiøse 
samfunn også i Norge, er det både eks-
kluderende fra familie, fra lokalsamfunn 
og fra storsamfunnet å åpent bekjenne 
sitt frafall fra tro eller sin manglende tro.  
Og i flere land er det også straffbart, og vi 
har sett at grupper eller mobb har tatt lo-
ven i egne hender og straffa de frafalne.  I 
noen tilfeller har dette også rammet dem 
som man mistenker er ikke-troende.  

Flere av disse hendelsene har resultert i at 
de som har blitt angrepet har måttet bøte 
med livet.  Og for dem som har overlevd  
har konsekvensen ofte vært utestengelse 
eller det å måtte flykte utenlands.  Og for-
søk på straffeforfølgelse av dem som har 
tatt loven i egne hender kan nok i flere 
tilfelles beskrives som halvhjertede, og 
mange saker vil nok aldri bli oppklart.

Idag ønsker vi å synliggjøre at vi har et 
engasjement og en solidaritet med de 
ikke-troende.  Og det er derfor jeg som 
formann i Human-Etisk Forbund står her 
idag.  Vi, som livssynssamfunn, skal være 
tydelige på at vi har et sterkt engasjement 
og en sterk solidaritet med de ikke-tro-
endes forhold, ikke bare i Norge, men 
over hele verden.  Vi har i den siste tiden 
fokusert spesielt på dem som kommer til 
Norge som flyktinger eller for å søke asyl 
på grunn av sin manglende tro eller har 
mista sin tro i denne prosessen, slik at får 
like muligheter til opphold i Norge og at 
frafallet fra tro vektlegges på lik linje med 
dem som har skifta tro.

Jeg skal derfor avslutte min appell med 
å takke ateistene for at de har tatt initia-
tiv til denne markeringen.  Det er viktig 
å vise solidaritet og bidra til å synliggjø-
re de truslene som de ikke-troende står 
overfor.  Jeg skal også takke dere for at 
jeg som styreleder av Human-Etisk For-
bund har blitt invitert til dette og holde 
denne appellen sammen med andre en-
gasjerte og respekterte forkjempere for 
rettighetene  til de ikke-troende.  Det å 
stå sammen tror jeg er viktig i tiden som 
kommer.  Vi har dessverre en krevende 
oppgave foran oss.
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Fri Tanke
- var den eneste representant for pressen tilstede på det som for Ateistene var en verdensbe-
givenhet.  Alle aviser og media var i god tid informert om at Ateistenes dag for første gang 
ble markert i en rekke land over hele verden.  Selv Fri Tanke lot hovedoppslaget være "Glis-
sent oppmøte på Ateistenes dag."  Jaja - det var kanskje det viktigste journalistiske poenget?  

Fri Tanke:
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Muslimer som forlater islam er verdens 
mest forfulgte gruppe i hele verden.  Å for-
late islam er medfører sanksjoner som hen-
rettelser, vold, trakassering, utestengelse og 
psykisk terror. I hele 14 land kan skeptikere 
og ateister herunder ex-muslimer bli hen-
rettet. Blant disse er det land som Qatar, 
Nigeria, Pakistan, Libya, De forente arabis-
ke emirater, Iran, Malaysia, Sudan og mitt 
fødeland Somalia. Å stå frem slik jeg gjør 
her jeg står, somalisk, lettkledd, frittalende, 
og blasfemisk kvinne, hadde kostet meg li-
vet i Somalia i dag. Denne latente trusselen 
om vold tvinger mange til å underkaste seg. 
Du eier ikke dine ambisjoner, de er eid av 
klanen, du eier ikke dine tanker, de er eid 
av Gud, du eier ikke din kropp, den er eid 
av familiens ære. 

Hvordan skal et menneske leve fritt, etter 
egne premisser og følge sine drømmer om 
frihet, likhet og toleranse, når samfunnet 
rundt ønsker å ha kontroll på hva du skal 
tro og hva du ikke skal tro på. Selv i mitt 
nettverk, kjenner jeg mange som ikke har 
mot til å si høyt at de tviler. Detter skyldes 
ikke at de er feige, eller at de er svake. Men 
rett og slett fordi konsekvensene av å kom-
me ut som frafallen er altfor omfattende. 

Massivt, og ødeleggende. Det forandrer 
hele ditt liv. Ensomheten for en tviler er 
dermed ganske stor. Den tillater ikke vi-
dere vekst. 

Jeg kjenner fjortenår-
inger som ikke tror på 
koranen lenger, men av 
ulike grunner har valgt 
å være lojal mot kitaben. 
Dette fordi de blir syste-
matisk indoktrinert til å 
tro at helvete bryter løs 
dersom de tviler. 

I en ungdom bor det ofte nysgjerrig-
het. Livet utfolder seg foran disse ung-
dommene.  Spørsmål som dette dukker 
opp.  Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? 
Hvorfor skjer dette meg? Kan jeg over-
leve dette. I en sårbar tid av livet, skal vi 
bli oppfordret til å søke svar i vitenskap, 
bøker, forskning, selvinnsikt og i omgi-
velsene, prøvelser og opplevelser.

Det å på forhånd få beskjed om at all 
kunnskap er nedtegnet i en bok skre-
vet for en god stund siden, er ikke in-
tellektuelt stimulerende. Det stagnerer 

enhver utvikling av kunnskap, det stag-
nerer refleksjoner og det legger skygge 
over ungdommens kreativitet. Vi i Ves-
ten hadde ikke kommet like langt som 
vi har dersom bibelen skulle få bestem-
me alt. Det er de sekulære verdiene, 
sammen med vitenskap, filosofi, og sø-
ken etter svar som har fått oss hit. Det 
er dette vi skal promotere som frihet og 
demokrati. 

I mitt nettverk finner vi kvinner som 
går med hijab for å gjøre omgivelsene 
fornøyd, samtidig som de føler at de blir 
utsatt for massive overgrep mot sine 
ukrenkelige lyster og ønsker og ambi-
sjoner om å eie sin egen kropp. Det er 
ikke lett å være kvinne. Det er i hvert 
fall ikke lett å være en eksmuslim når 
du er kvinne. Det vet jeg alt om.

Jeg har blitt spurt om jeg vil forlate is-
lam fordi jeg innerst inne vil være en 
hore. Å forlate islam kan for mange 
være synonymt med at den som forla-
ter islam vil bare være umoralske. Hvis 
det å ville være fri fra tvang og religion 
er synonymt med å være umoralsk, så 
er jeg Norges mest umoralske kvinne. 

Shurika Hansen 

holdt appell med bakgrunn 
som innvandrer fra det mus-
limske Somalia.

Shurika er ex-muslim, nest-
leder i Sekulær Allianse, og 
skriver for Resett.

"Å stå frem slik jeg gjør her 
jeg står, somalisk, lettkledd, 
frittalende og blasfemisk 
kvinne, hadde kostet meg li-
vet i Somalia i dag. "
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Abida Akhtar  
  
Jeg står her idag for å marke-
re ateistene, fordi jeg støtter 
religionsfrihet.

Religionsfrihet betyr også å støtte 
ateistene,å forlate en religion må akesp-

teres. Jeg støtter muslimene, kristne, bu-
dister og alle religioner. 

Vi må kunne leve sammen i fred. 
Ateistene må også kunne bli akseptert 
uten å bli forfulgt. 
Derfor viser jeg min støtte idag på ateist-
dagen. 
Alle religioner og ikke troende må leve 
sammen. 

Det er greit, fordi det er lykkebringende 
å frigjøre seg fra patriarkatet og deres re-
ligion.  

I mitt nettverk er det ho-
mofile, som for lengst har 
sluttet å tro, men som må 
gå med ulike masker. 

Den går ut på å fremstå som hetero og 
troende, fordi dette er den eneste god-
kjente og aksepterte livssynet. Seksualitet 
preger personlighet, det er faktisk umulig 
å endre dette. Selv med veldokumenterte 
heksetriks, bønn og religiøs rehabilite-
ring. Er du homo, så er du homo, og stolt 
skal du være. 

Samme om du er heterofil. Det aller vik-
tigste er å ikke miste seg selv på jakt et-
ter aksept og kjærlighet fra omgivelsene. 
Det er dette budskapet vi skal heie frem. 
Altså evnen til å være den du er i en ver-
den som stadig forsøker å kontrollere deg. 

Vi som er fra religiøse og patriarkalske 
kulturer må si dette om, og om igjen til 
det faktisk fester seg. Vi skal Ikke bare 
lage en debatt fra tid til annen, men en 
storm som blir umulig å ignorere. Reli-
gion skal ikke følge folk til soverommet. 
Der bør grensen gå. Å være et voksent og 
fritt menneske, forutsetter at du har fra-
vær av tvang. Dersom du ikke kan være 
fri for tvang, kan du heller ikke være fri.

Å være muslim var ikke for meg frihet. 
Det var ikke åpent, stimulerende eller rik-
tig. Det var kvalmende, påtrengende og 
feil. Men jeg har familie og venner som 
er verdens vakreste personer. De er hu-
manistiske, gode mot andre og inklude-
rende. De drar på fredagsbønnen, bruker 
hijab, faster og ber fem ganger om dagen. 
De er for meg gode muslimer. De prakti-
serer sin tro som noe privat, noe som gir 

andre godhet og aksept. På samme måte 
som jeg ønsker å distansere meg fra deres 
tro, gjør jeg også plass for at de får mulig-
heten til å distansere seg fra min vantro. 
Det er den individuelle friheten til å velge 
tro og livssyn jeg støtter helhjertet. 

Vi skal ikke tro at alle som tror på en Gud 
er mindre reflekterte enn oss. For mange 
er troen kilde til lykke og tilhørighet. Det 
skal vi til enhver tid respektere. Troende 
mennesker skal ikke være våre fiender, 
men våre allierte mot misbruk av religion 
som fratar andre sin frihet.
 
I en ideell verden skulle det vært prester, 
imamer, Rabbier og andre religiøse lede-
re under denne markeringen. Vi skulle 
vært samlet for en felles solidaritets mar-
kering. 

Men jeg vet også at det 
fins mange religiøse le-
dere som praktiserer to-
leranse for vantro. Disse 
burde være mer synlige.

Apostasi er etter min mening og erfaring 
et resultat av langvarig refleksjon, økt 
kunnskap om den religionen du ønsker å 
forlate og en god del grubling. Troen blir 
til vantro, den ikke troende står nå over-
for viktige og livsfarlige valg. Koranen 
selv er ganske taus om sanksjoner mot 
apostater. Men det er likevel en alvorlig 
forbrytelse å forlate religionen islam. 

Dette er et omstridt tema i den muslim-
ske verden. Mange ekstremister vil hevde 
at apostasi må straffes med døden, men 
det er også en del moderate muslimer 
som mener dette. Dette blir i mange mil-
jøer normalisert fordi samholdet i det 
muslimske miljøet virker å være avgjø-
rende for manges lykke. 

En kafir er en som avviser Gud. En frafal-
len som ikke har behov for eksterne regu-
leringer fra en religion, en Gud, et sam-
hold. Det er disse som markeres i dag. 
Tro -og livsstils frihet er noe jeg personlig 
støtter helhjertet. Om det så er retten til 
å velge religion og livssyn, eller retten til å 
velge bort tro – og livssyn.. 

Jeg ønsker å delta i dette arrangementet 
for å støtte ateister som er i vanskelig si-
tuasjon. Å være frafallen i islam er så stig-
matiserende, at jeg selv har brukt over ti 
år på å innrømme dette. Det er en forfer-
delig situasjon å være i. Den skammen 
som forfølger mange apostater, er den 
samme skammen jeg har kjent på siden 
jeg var 17 år, Men den skammen har nå 
blitt erstattet med tilfredshet, nysgjerrig-
het, refleksjon, og størst av alt. FRIHET. 

Når vi i dag markerer denne dagen, er det 
viktig å fokusere på saken, og ikke hvem 
som fronter saken. Å fokusere på bud-
bringeren er med på å vende vekk foku-
set fra de som virkelig trenger at vi står 
sammen for felles markering. En marke-
ring som kan være starten på frihet for 
noen. En markering som kan gjøre val-
get langt enklere for de som allerede har 
tenkt tanken. Og en markering som viser 
solidaritet, kjærlighet og ekte engasje-
ment for medmennesker. 

Det er en dag hvor vi feirer den friheten 
vi har fått. Der indoktrinering, makto-
vergrep og sanksjoner blir utfordret av 
kunnskap, individualisme, og nytenk-
ning. En dag for ytringsfrihet, og særlig 
religionskritikk som er den viktigste fri-
heten av dem alle, blir hyllet og ivaretatt. 
Der vi kan ytre oss for den mest neglisjer-
te minoriteten i verden. Nemlig ateister, 
og spesielt ex-muslimer. 
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Gratulerer med dagen 
alle sammen.

I dag er en veldig spesiell dag for oss, 
men det er også en historisk dag i men-
neskehetens historie tror jeg. Vi er så 
heldige å bli med på den første interna-
sjonale ateistenes dag i historien.

Etter tusener av år med menneskeskap-
te guder og dogmer, religionenes hel-
ligedager, ritualer, undertrykkelser og 
straffer, fra menneskeofring til slakting 
av dyr, fra omskjæring til menneske 

brenning på bål, fra steining til døden 
til inkvisisjoner, fra fasting til landsrø-
veri, fra hellige kriger til sharia lovene.

Men så er vi her, nå har vi endelig fått 
vår egen dag for å manifestere verden 
at denne dagen er vår. Denne dagen er 
for ateistene. De frie menneskene. De 
gudløse!

Vi kan være her i dag, fordi vi bor i 
Norge. Selv om ytringsfriheten er un-
der hard press, og hvor det foregår ra-
sismestemplinger, hatbeskyldninger og 

no-platforming kampanjer mot aktivis-
ter som er kritisk til Islam, allikevel vi er 
heldige fordi vi har fortsatt den verdi-
fulle friheten til å kunne stå åpent med 
vår manglende tro på en Gud eller gu-
der mens millioner av mennesker ikke 
har denne friheten enda.

Hvis vi kan stå her med vår åpne ate-
isme i dag, det er på grunn av mange 
mennesker har kjempet i historien for 
å bli frie menneske fra religionenes fan-
genskap, makt og kontroll. Å mangle 
troen på Guder har kostet livet til flere 

Cemal Yusel Knudsen
Ex-muslims of Norway: 

Ateistene her i vesten beskylder meg 
for å hate mennesker når jeg kritise-
rer Islam

"Det handler om sekularismen. Ateismen 
handler ikke om usynlige vesener, flyven-
de esel, jomfru fødsel, hellige kriger, him-
mel, helvete, drap eller kontrollsyke ego-
istiske guder som beordrer deg om hva, 
hvor og når du skal spise eller ikke spise, 
hvilken hånd du skal spise med, hvem du 
skal ligge med, hvor mange kan du ligge 
med og hvordan du skal ligge med dem, 
hvem du skal hate, hvem du skal straffe, 
hva du skal ha på deg, hvordan skal du 
tørke deg etter dobesøk, hvilken fot skal 
du bruke først når du skal inn til eller ut 
av doen."
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mennesker i menneskehetens historie 
og fortsatt må folk bøte med livet i dag.

For å være en Ex-Muslim, ateist, akti-
vist kan jeg si at det er en kjempefarlig 
begrepsblanding, uansett hvor man be-
finner seg i verden i dag. Å avvise Allah 
er blasfemi og apostasi.

I 13 muslimske land apostasi kan straf-
fes med døden i dag, og resten av de 
muslimske land det er en kriminalitet 
som straffes med fengsling og bøter, 
selvfølgelig hvis ikke mobben tar saken 
i egne hender og dreper vedkommende 
først.

La meg gi noen få eksempel fra verdens 
såkalte mest moderate muslimske lan-
der: Bare for 2 uker siden ble en 22 år 
gammel man ble dømt til 10 år feng-
sel for å fornærme islam og profet Mu-
hammad på Facebook i Malaysia.

For ikke veldig lenge siden fikk en Twit-
ter-bruker 10 måneders fengsel i Tyrkia 
på grunn av at han publiserte et tusen 
år gammelt blasfemisk dikt som sier:

– Du sier at vin vil strømme fra elvene 
i himmelen, tror du himmelen er en 
pub?

Du sier at alle muslimer vil få 72 jom-
fruer i himmelen, tror du at himmelen 
er en bordell?

En annen sak i Tyrkia; en Twitter-bru-
ker fikk 13 måneders fengsel på grunn 
av han skrevet dette:

– Det er ikke hatkriminalitet å gjøre 
narr av en arabisk leder som hevder å 
ha kontaktet Gud for hundrevis av år 
siden, og har fått seg politiske, økono-
miske og seksuelle fordeler av det.

En annen Twitter-bruker som hadde 
brukernavnet «Allah» har blitt dømt til 
15 måneders fengsel i Tyrkia.

Våre venner Abdul Waheed og Rana 
Nauman er fremdeles i fengsel siden 
mars 2017 i Pakistan, på grunn av blas-
femi på Facebook. Å være en ateist har 
fortsatt store konsekvenser i hele ver-
den. Mange opplever utstøting, forføl-
gelse, diskriminering bare på grunn av 
deres manglende tro på en overtro.

For mange politikere det er politisk 
selvmord å stå frem som ateist i mange 
land. Dette er hovedgrunnen til at jeg 
sier veldig ofte at menneskeheten har 
ikke utviklet seg nok enda.

Dessverre.

Det er så trist å se at flere tusen år gam-
le fortellinger fremdeles har stor makt 
over menneskene i dag og fortsetter å 
stagnere utviklingen. Det er rart å se og 
observere dette! Hvordan kan myter fra 
en analfabet gjeter i ørkenen i Arabia 
eller fra en møbelsnekker som påstå av 
å ha blitt født av en jomfru eller fra en 
man som snakket med en brennende 
busk for tusener år siden kan fortsatt 
ha så stor makt og kontroll over men-
nesker?

Jeg spør meg selv ofte om dette!

I de landene hvor religiøse ikke kan 
drepe eller fengsle ateister, bruker de 
en annen metode. Demonisere begre-
pet ateisme.

Egentlig dette har foregått i 100 år her 
i Europa. Ateistbegrepet er blitt angre-
pet, demonisert, beskyld fore være ha-
tere, aggressive, beskyldt for å mangle 
moral og til og med ble beskyldt for å 
spise spedbarn.

Dere har sikkert hørt dette før.

Jeg kjenner mange ateister som unngår 
å kalle seg for en ateist fordi begrepet 
er blitt demonisert av de religiøse. Jeg 
kjenner meg mye igjen i dette. I dag 
«Ex-Muslim»-begrepet møter med de 
samme type beskyldninger. Som en 
eks-muslim og ateist føler jeg at det er 
veldig krevende å ha debatt om islam 
og gi opplysning her i vesten.

Alt handler om hvordan kan islamde-
batten stoppes før det begynner. Det 
finnes ikke islamdebatt i Norge, den har 
aldri begynt i hele tatt.

Enhver debatt forsøk knebles av isla-
mofobi, muslimhat, rasiststemplingene, 
polarisering, høyre- og venstrepolitik-
ken, hvem er hva, hvem er med hvem, 
no-platforming og personangrep før is-
lam debatten er begynt.

Jeg kan si litt av det jeg blir møtt med: 
De sier til meg;

– Skal du kritisere Islam? Si først at 
muslimer er mennesker og islam er 
ikke mennesker? (Ja vel, Takk, det viste 
ikke jeg! Jeg trodde min mor var ikke et 
menneske.)

Skal du kritisere islam?

Husk terroren har ingenting å gjøre 
med islam. Slutt å nevne Koran eller 
hadith verser, slutt å snakke om teo-
logi? Hva med alle de voldelige verse-
ne i Bibelen? Vær nyansert, snakk om 
korsfarere og kolonitiden samtidig når 
du kritiserer helligekrig i Islam. Hvor-
for sprer du hat egentlig? Du er en mus-
lim hater, en rasist.» Og sånn fortsetter 
det…

Nå er det på tide også å gi litt kritikk og 
råd til mange ateister i vesten!

Det som er mest sårende for meg er at 
mange vestlige ateister spesielt de som 
står på den venstresiden, dessverre, 
driver samme kampanje som de religi-
øse uten å skamme seg.

Ateistene som er så stolt av opplys-
ningstiden og idealene her i vesten be-
skylder meg å hate mennesker når jeg 
kritiserer Islam. Det vil si de beskylder 
meg å hate min muslimske mor, familie 
og venner. Bare fordi jeg passer ikke i 
deres politiske ståsted.

Ateistene som fortsatt kritiserer og lat-
terliggjør bibelen, Jesus, kirken, pre-
stene, nonner og holdningene til kristne 
etter 300 år kritikk av kristendommen 
sier til meg at jeg sprer hat. Det er 1000 
vis ateistiske sider i vesten på internett 
og jeg har aldri sett noen av de sidene 
viser noe positiv om kristendommen 
eller kristne

Men de forventer at en eks-muslim 
skal være nyansert og vise frem posi-
tive sider av muslimer og religionen is-
lam som aldri har gått nærheten av den 
religionskritikken og opplysningstiden 
som har vært her i Vesten. Vi snakker 
om en religion som eksisterer bare på 
grunn av dens strenge blasfemi lover, 
tabuer og frykten.
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Hvor mange av disse ateistenes venner 
som blitt drept, torturert, fengslet eller 
venter henrettelse på grunn av kritiske 
kommentarer mot religionen på Face-
book?

Hvor mange ateister, apostater og blas-
femikere blir drept på åpen gata eller 
blir henrettet av staten når dommen 
blir lest fra hellige bøker?

Det er på tide å legge vekk venstre-høy-
re brillene og hjelpe oss med å styrke 
den opplysningstiden i islam som har 
nettopp begynt av oss ex-muslimer. Vi 
vet at noen skal bli sint, noen skal føle 
seg krenket, noen skal skamme seg og 
noen skal påstå at Mohammed blir 
krenket. Mannen som døde for 1400 år 
siden.

Men det er på denne måten at utviklin-
gen skjer! Folkens, vi ex-muslim-ateis-
ter hater ikke mennesker og dette må 
alle vite. Fordi ateistene har forstått for 
lenge siden at religiøse mennesker er 
offer av dogmer. Vi ønsker å gi informa-
sjon, ha dialog, utfordre og ha debatt 
for å hjelpe til menneskeheten. Hvis de 
vil fortsatt tro på det de tror, «no pro-
blem», det er greit så lenge guden deres 
ikke krever noe fra meg, mitt barn eller 
fra samfunnet.

De kan tro på en stein om de vil så lenge 
de vil ikke skade meg fordi jeg mangler 
troen på deres stein. Religionsfrihet be-
tyr ikke religionsimmunitet. Ideer tren-
ger ikke beskyttelse, det er mennesker 
som trenger den.

For meg handler ateisme egentlig om 
kampen for å ha retten til å mangle 
troen på Gud, det handler trosfriheten. 
Ateismen handler om å ha retten til å si 
sin mening og ha sitt ståsted, uten å få 
konsekvenser, det handler om ytrings-
friheten. For meg handler ateismen om 
å kritisere, latterliggjøre, gi opplysning 
og utfordre dogmer som er skadelig 
for menneskeheten, nettopp for å hjel-
pe mennesker for at de kan også finne 
friheten fra dogmer. Det handler om 
humanismen. Ateismen handler om 
tenkning, vitenskap og kunnskap. Det 
handler om kritisk tekning.

For meg ateismen handler om å frigjø-
re kvinner og å gi samme rettigheter 
og anerkjennelse til alle. Det handler 
om feminismen og likestillingen. Det 
handler om å skille religionen fra sta-
ten, fra offentligheten.

Troen må bli en privatsak.

Det handler om sekularismen. Ateis-

men handler ikke om usynlige vese-
ner, flyvende esel, jomfru fødsel, hel-
lige kriger, himmel, helvete, drap eller 
kontrollsyke egoistiske guder som be-
ordrer deg om hva, hvor og når du skal 
spise eller ikke spise, hvilken hånd du 
skal spise med, hvem du skal ligge med, 
hvor mange kan du ligger med og hvor-
dan du skal ligge med dem, hvem du 
skal hate, hvem du skal straffe, hva du 
skal ha på deg, hvordan skal du tørke 
deg etter dobesøk, hvilken fot skal du 
bruke først når du skal inn til eller ut 
av doen.

Ateismen handler ikke om hår, kjøtt el-
ler bein. Det handler om frihet, livet 
her og nå!

Kort sagt, ateismen handler om å bruke 
sunn fornuft for meg! Så, jeg inviterer 
alle ateister til å støtte Ex-Muslimer i 
deres kamp for friheten fra dogmer.

Også husk, hvis det skal bli slik at det å 
kritisere islam er å være en islamofob, 
da må vi sette ordet «fob» etter enhver 
religions navn når noen kritiserer disse 
religioner. Jødefob, Kristenfob, Hindu-
fob og så videre.

Tusen Takk.

Mulig konsekvens av erkjent ateisme i noen land (2)
Men her er det bare nydelig avslutning av arrangementet med sanger fremført av Mari 
Kvamsdal med plystring fra publikum (Always look on the bright side of Life) 
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Lucy - 

en historie om veien fra skogen til byen

Dette er et konsept fra undertegnede redaktør, (Dagfinn Eckhoff) inspirert av 
suksessen med Lungefisken Darwin.  Konseptet er tiltrådt av Humanist forlag 
og forfatterne Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen, som vil begynne å jobbe 
med det til høsten.  Ateistene vil stå som konseptskaper.  Jeg er spent på hvor-
dan det utvikler seg, men sånn ser det ut foreløpig i min hjerne:

Menneskets evolusjon fra jungeldyr til bymenneske.  En barnebok med vakre 
tegninger og innlevende fortellertekst, så korrekt som dagens vitenskap kan 
beskrive det.  En slektskrønike med Lucy som gjennomgangsfigur.  Vi følger 
henne i passende bolker - treklatrende ape, på vei ned på bakken, savan-
nevandrer, utvikling av redskapsbruk, hjerne som vokser, utvikling av språk, 
forming av omgivelsene, kultur – og kanskje spørsmål om hvor hun går vi-
dere… her er utkast til kapitel 1.  Akkurat slik blir det helt sikkert ikke..... : 

APEKATTEN LUCY

Det var en gang for veldig lenge siden.  Nesten femti millioner år siden. Det fantes ingen mennesker på jorda, men det 
fantes skoger og sletter, sjøer og fjell.  Det levde fisk i sjøen, og mange dyr på land.  Det var varmt i været.  Det var frodige 
skoger med trær som var fine å klatre i.  

Der begynner historien vår om Lucy, om en liten ape som starter den lange reisen frem til vår egen tid med mennesker og 
byer.  Lucy bodde i Tyskland, som den gang lå omtrent der Middelhavet ligger i dag.

Lucy er ikke mammaen vår, ikke bestemoren vår.  Men hun er tippoldemoren din med fryktelig mange tipper i.  Så du og 
jeg er i slekt med Lucy.

Lucy klatrer i trærne.  Hun har lang hale, fine hender og føtter, og hun er veldig flink til å klatre. Hun kan hoppe fra tre til 
tre, og hun har store øyne som kan se godt om natten.  Maten sin finner hun også i trærne, det er blader og frukt.
Lucy og de andre apene som ligner på henne leker i trærne.  De sover i trærne.  De er trygge der, for nede på bakken finnes 
det store dyr som spiser andre dyr.  Storkattene er noen av de farligste.

Men nå tenker ikke Lucy så mye på det, for hun har funnet en leken guttevenn, som vil vise seg frem.  Han hopper i stor 
fart fra tre til tre, og Lucy blir glad og opphisset.  Dette er gøy, og hun følger etter ham i store sprang.  Plutselig brekker 
greinen under apegutten, og han lander på gressbakken, like ved en av storkattene.  

Katten rykker til, og forbereder seg på å angripe.  Lucy blir redd – hva skal hun gjøre?  Hun er glad i vennen sin.  Hun kla-
trer langt ned i treet ved siden av storkatten, og skriker av full hals.  Katten hopper opp etter henne, og glemmer apegut-
ten som raskt hopper opp i et annet tre.  Lucy er like rask, og hopper etter apegutten.  Der sitter de ved siden av hverandre 
oppe i treet, trygge og andpustne, og stirrer på hverandre med vidåpne øyne.  

Den natten finner de ly sammen i samme tre.  Og de blir mamma og pappa til mange andre søte apekatter som leker i 
trærne.
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Nye nettsider
- famlende er vi igang. Finn www.ateistene.no, følg 
med og bidra til at vi skaper et godt forum for seku-
lær debatt!
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Sånn ser foreløpig nettsiden til Religionskritisk for-
lag ut:  

(bruk linken https://religionskritikk.no)
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Gratulerer med dagen, Levi!
Hilsen fra Ateistene, tidligere hedningene

Foto fra Ateistene sommerseminar 2018 på Hvaler

Levi Fragell har vært hedningenes venn og inspirasjonskilde fra tidlig 70-tallet.  Med sin bakgrunn 
fra pinsebevegelsen, sin kunnskap, sin kreative intelligens og sitt dype engasjement har han hele 

tiden vært et viktig forbilde og en rådgiver i kampen mot religiøst uvesen.
Og han fortsetter å være det – hver eneste dag, med sine påpasselige bilder og reportasjer fra motby-
delige møter og TV-sendinger fra karismatiske sekter og organisasjoner.  Han er en kjempe av en re-
novasjonsarbeider i en kultur egnet for resirkulering.  Og denne jobben gjør han med sjarm, finesse, 

intelligens og dyp kjærlighet til livet her på jord. 

Hilsen Dagfinn Eckhoff og resten av styret i Ateistene16 oss ateister imellom | nr. 1 | 2019


