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LEDER

Ateistene er medlem av Atheist 
Alliance International (aai)

1. Forberedelser for søknad 
om tilskudd som livssynssam-
funn

I år ble ny felles lov om tros- og livssynssamfunn behandlet i 
Stortinget 17.04.2020.  (Det faller sammen med redaktørens og 
styrelederens fødselsdag... tilfeldig? ---næppe..  Loven tre i kraft 
1.1.21.)

Det heter i vedtaket:  Stortinget har vedtatt en ny felles lov for 
alle tros- og livssynssamfunn. Loven fullfører skillet mellom stat 
og kirke. Formålet med loven er å understøtte tros- og livssyns-
samfunn. Tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan 
kreve tilskudd fra staten. Loven tilrettelegger for et livssynsåpent 
samfunn og for innsyn og kontroll med bruken av offentlige til-
skudd. Loven har et eget kapittel med formål å legge til rette for at 
Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evange-
lisk-luthersk folkekirke. I tillegg til loven, vedtok Stortinget enstem-
mig tre anmodningsforslag forslag til regjeringen med sikte på hen-
holdsvis å ivareta barn som står i fare for å sendes til utlandet mot 
egen vilje under tilrettelagte og organiserte uforsvarlige forhold, 
forby faste etter-skole-tilbud med overnatting over lengre tid og å 
sikre at det rapporteres og føres tilsyn med slik virksomhet.

For Ateistene betyr det at vi vil få en betydelig bedre økonomi og 
mulighet til å drive mer effektivt.  Vi ser allerede tilsig av nye aktive 
og ressurssterke ateister, og respekt fra viktige personer og organ-
isasjoner.  

For å kunne motta dette tilskuddet, er vi helt avhengig av å motta 
person- og fødselsnummer fra dere medlemmer.  Dette vil dere få 
egen epost om i nærmeste fremtid.
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Feirer Ateister jul? 
 

SSvvaarr::  JJaa..    
 
Skandinavia er det eneste  
området som beholdt ordet  
jul etter at kristendommen  
kom. Før dette feiret man at  
solen snudde. Dette ble kalt  
jol. Kristne feirer egentlig  
kristmesse selv om mange  
ikke er klar over dette selv.  
 
JJuulleenn burde være en fin tid for alle. Hvor de som ønsker en religiøs jul sørger for dette selv. 
Uten å presse andre til det samme. Ateistene er for religionsfrihet. Men det å ikke være 
religiøs er også en grunnleggende menneskerettighet. Dette gjelder spesielt bbaarrnn..   
Skolen bør ikke være en arena der barns sinn kapres av religiøse før de rekker å  
utvikle sin egen kritiske sans.  

 
SSppøørr  dduu  oomm  pprrooggrraammmmeett  ttiill  pprreesstteenn  fføørr    
sskkoolleegguuddssttjjeenneesstteenn??  LLaarr  dduu  aannddrree  vvookkssnnee  bbeesstteemmmmee  oomm    
ddiitttt  bbaarrnn  sskkaall  llæærree  åå  sskkiillllee  ffaakkttaa  ffrraa  ffiikkssjjoonn??  
 
Er du ikke-troende og opptatt av demokrati og menneskerettigheter så kan 
organisasjonen Ateistene være noe for deg. Vi er en organisasjon som arbeider for å  
bli kvitt offentlig finansiering av religion. Vi jobber også for å få religion ut av skole og  
politikk da vi mener at et sekulært samfunn er den beste og eneste garantisten for et  
trygt demokrati med likeverdige rettigheter. Uansett alder, kjønn, etnisitet og legning.  

  
God jul fra oss i Ateistene  
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Historien om Født fri - start og begeistring
Tekst - Dagfinn 
Eckhoff

FØDT FRI FOR 
FAEN

VI ATEISTER HAR ET 
SPESIELT KJÆRLIG-
HETSFORHOLD TIL 
FØDT FRI – SOM EN 
MORS ELLER FARS.  

I januar 2017 ble det antira-
sistiske rådet Sekulær Femi-
nistisk Front (SeFF) grunn-
lagt. SeFF er et uavhengig 
råd bestående av enkeltper-
soner fra flere organisasjo-
ner, som Amal Aden, LIM 

– nettverket, nettsiden Ra-
sjonalitet, Hedningsamfun-
net (senere Ateistene), Se-
cular Forum og Senter for 
sekulær integrering.

”Sekulær Feministisk Front” 
markerte seg i toget i Oslo 
8. Mars 2017, med Shabana 
Rehman i spissen. Shabanas 
fantastiske hodepynt sym-
boliserer kvinnens kjønns-
organ.  Friske slagord som 

”Født fri for faen” og ”La kli-
torisen leve” preget vår sek-
sjon i 8.marstoget

Abid Raja:  «Dette er en parla-
mentarisk historisk hendelse. 
Det har aldri skjedd før at Stortinget har bevilget 
penger til noe som ikke eksisterer.»

Til pressekorpset på Rajas kontor sa Shabana: 

«JEG TAKKER FOR TILLITEN. MEN 
JEG STILLER JO ENKELTE SPØRSMÅL 
VED PROSESSEN. DET ER JO IKKE VI 
SOM HAR KOMMET TIL VENSTRE.» 

Alvor og misunnelse
15 millioner kroner kom dumpende og alle var be-
geistret.  Men organisasjonen var ikke på plass.  
Shabana Rehman fikk stafettpinnen, men hvordan 
skulle organisasjonen styres?

Shabana organiserte arbeidet med et sekretariat og 
prosjektgrupper.  Shabana var ansvarlig leder, og 
Morten Guldberg ble sekretær.

Organisasjonen fikk sentrale lokaler, og bygde opp 
et profesjonelt teknisk apparat for å kunne holde 
konferanser og produsere arrangementer og filmer.
Det ble opprettet en rekke prosjekter og prosjekt-
grupper som fikk hver sine ansvarlige og prosjekt-
midler.  Shabana forteller at ikke alle var tilfreds 
med den ordningen, og flere av dem som var med 
fra starten fant seg etter hvert andre oppgaver.
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Historien om Født fri - start og begeistring
Abid Raja:  «Dette er en parla-
mentarisk historisk hendelse. 
Det har aldri skjedd før at Stortinget har bevilget 
penger til noe som ikke eksisterer.»

Til pressekorpset på Rajas kontor sa Shabana: 

«JEG TAKKER FOR TILLITEN. MEN 
JEG STILLER JO ENKELTE SPØRSMÅL 
VED PROSESSEN. DET ER JO IKKE VI 
SOM HAR KOMMET TIL VENSTRE.» 

Møtet med Rehman Gaarder, Haq og Aden fant 
sted på kontoret til Venstre-profil Abid Raja, 
som er meget fornøyd med at en stiftelse alt er 
på plass.

– Dette går i rett retning. Meget bra for vår sam-
tid og for generasjonene som kommer etter oss, 
sier Raja til NTB.

Født Fri skal arbeide for individets frihet og felles 
likestillingsmål uavhengig av tro, legning, kjønn, 

eller etnisitet. Vi er en stemme for alle som blir 
forfulgt på grunn av sin annerledeshet, heter det 
i Født Fris informasjonsbrosjyre.

 HISTORISK
DEN NORSKSOMALISKE FORFATTE-
REN OG AKTIVISTEN AMAL ADEN ER 
GLAD FOR AT ULIKE RESSURSPER-
SONER OG MILJØER NÅ KAN SAMLES 
UNDER ÉN OG SAMME PARAPLY.

Sitter i styret 
til Født Fri: − 
Jeg advarte 
Shabana
VG 5/10-2020
Gerd Fleischer har kjempet mot 
tvangsekteskap siden 1996. Nå sit-
ter hun i styret til den omstridte 
stiftelsen Født Fri.  

JEG ADVARTE SHABANA, 
VED FLERE ANLEDNIN-
GER, AT NÅ VILLE MANGE 
KRITISKE OG MISUNNE-
LIG ØYNE VÆRE RETTET 
MOT HENNE.

«Stiftelsen skal arbeide for felles 
likestillingsmål på tvers av kjønn, 
tro og etnisitet», heter det i for-
målsparagrafen.
Foruten å delta i samfunnsdebat-
ten skal stiftelsen bidra til kom-
petanseheving og støtte opp om 
frivillig arbeid og kulturelle akti-
viteter.
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Temaer: 
 
Født fri
Æreskultur
Sosial kontroll
Ytringsfrihet
Likestilling
Barnevern
Sekularisme
Barnehijab
Vis ansikt
Niqab og burka

Lik lov for begge kjønn
Omskjæring
Æresdrap
Rett til skolegang
Kunnskapsløft i politiet
Tvangsekteskap
Modesty wear
Ærbarhetsplagg
Søskenbarnekteskap
Kreativ frihet

Arrangementer 

Vi har vært på mange av Født Fris arrangementer.  De 
bærer preg av stort og profesjonelt arbeid.  De sam-
arbeider også med en rekke relevante organisasjoner 
innenfor sitt arbeidsfelt.

Vi nevner noen:  LIM - Likestilling, integrering og 
mangfold, Stovner Videregående skole, SEIF - Selv-
hjelp for Innvandrere og Flyktninger, Fortellerhuset, 
Oslo Media House, Human-Etisk Forbund. 
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Sladder som skremmer

IMDI - styring som 
sviktet og bråstopp

- DET ER STOR KONKURRANSE OM RESSURSER PÅ FRIVILLIGHETSFELTET, DERFOR ER DET VIKTIG AT ORGANISASJO-
NER SOM MOTTAR STØTTE BRUKER FELLESSKAPETS MIDLER I TRÅD MED FORMÅLET OG HAR GOD ØKONOMISK 
STYRING. NÅR EN ORGANISASJON SOM HAR MOTTATT 14 MILLIONER OVER STATSBUDSJETTET IKKE FØLGER RET-
NINGSLINJENE, MÅ DET FÅ KONSEKVENSER, SIER LIBE RIEBER-MOHN, DIREKTØR FOR IMDI - INTEGRERINGS- OG 
MANGFOLDSDIREKTORATET -

Vi som sitter utenfor vet 
ikke hvilken sladder som 
har skremt IMDI fra å 
gjøre jobben som stolt 
veileder for Født Fri.  

Men istedenfor å gå til 
styret og ledelsen med 
spørsmål, valgte Libe 
Rieber-Mohn å vise re-
solutt handlekraft.  En-
gasjere et advokatfirma 
til raskt å gå igjennom 

de forholdene som vars-
lerne hadde påstått.  Her 
var det ikke rom for dis-
kusjon og forhandlinger.  
Det hastet å gå til aksjon 
for å kunne trekke tilba-
ke midlene som var be-
vilget for 2020.

Var spørsmålet drøftet 
med Kulturdepartemen-
tet, før man våget å des-
integrere Født Fri?  Vi 

vet ikke.  Men vi nekter å 
tro at siste ord er sagt.

Vi trenger hoder som ra-
ger over gjennomsnit-
tet.  Vi trenger Shabana 
Rehman.  Og vi tren-
ger et Integrerings- og 
mangfoldsdirektorat som 
klarer å ta ansvaret for 
å fremme integrering og 
mangfold.
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BOBBY VAR FOTOGRAFEN

Bobby og familien 
hans

                            

                            
                          Lovise Lindtner

Som kjent har organisasjonen vår fått et fint tilskudd utenfra i form av asylsøkeren "Bobby" fra Pakistan. 
Den frittalende ateisten og islamkritikeren kom via Italia til Norge i fjor. Han fikk imidlertid avslag på sin 
asylsøknad, hvorpå det ble besluttet at Bobby med familie skulle uttransporteres til Italia. Årsaken til dette 
var den såkalte Dublin-forordningen, som bestemmer at asylsøkere skal få sin søknad behandlet i det første 
Schengen-landet de er registrert inn i. I praksis avgjøres dette ved å fastslå hvilket land søkeren først avga 
sitt fingeravtrykk i. 

Bobby, med sin kone og parets fire barn, ble eskortert av norsk politi og fløyet til Italia i et fly chartret spe-
sielt for dette formålet. Imidlertid opplevde reisefølget at italienske myndigheter, stikk i strid med den in-
ternasjonale avtalen, ikke aksepterte å ta imot familien på seks. Familien ble derfor sendt tilbake til Norge 
samme dag, og befinner seg fortsatt her.

Forklaringen på italienske myndigheters høyst irregulære sakshåndtering finnes trolig i den motstanden 
enkelte Schengen-land med sterkt press på asylsystemet opplever. Dette har kanskje vært spesielt uttalt fra 
Hellas og Italias side. På bakgrunn av dette varslet EU-leder von der Leyen i september at Dublin-forordnin-
gen vil avløses av et mer rettferdig fordelingssystem mottakerlandene i mellom. Hun betegner dette som 
et mer "europeisk system" med en "sterk solidaritetsmekanisme". Vi tillater oss å håpe på at en revisjon av 
regelverket også vil kunne styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Ikke minst håper vi å kunne blåse liv i en ge-
nerell debatt om hvorvidt retten til å ikke tro skal nyte samme rettsvernet som retten til å tro.
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BOBBY VAR FOTOGRAFEN

Josef Moradi -
kasteball i Utlendingsnemnda

Foto - Fri tanke.  Teksten i det store og hele hentet fra Vårt Land som har gjort en formidabel innsats i denne saken

En uvanlig asylsak, en ateist søker vern i Norge, fikk et uventet utfall i Utlen-
dingsnemnda (UNE).
Saken ble behandlet i nemndmøte i september. Tre personer avgjorde saken, 
en nemndleder og to tilfeldig utvalgte leke nemndmedlemmer. De to siste 
blir i slike saker hentet fra en gruppe som teller vel 300 personer, og er opp-
nevnt for en fireårsperiode.
Saken ble også behandlet med personlig frammøte. Josef Moradi fikk legge 
fram saken sin for nemnda, sammen med advokat.

Det 19 sider lange vedtaksdokumentet 
avdekker at nemndleder og de to nemnd-
medlemmene landet på totalt ulike kon-
klusjoner da vedtak skulle fattes: «Flertallet 
mener at verken sikkerhetssituasjonen eller 
individuelle forhold tilsier at det er en reell 
fare for at klageren vil bli utsatt for døds-
straff, tortur eller annen umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff der-
som han returnerer til Kabul», skriver de to 
nemndmedlemmene og avviser å innvilge 
ham asyl.

Ei heller kvalifiserer hans sak subsidiært 
for «oppholdstillatelse dersom sterke men-
neskelige hensyn tilsier det, eller klageren 
har særlig tilknytning til Norge».

Begge deler blir avslått av flertallet, de to 
nemndmedlemmene: «Flertallet mener at 
det i saken til klageren ikke foreligger ster-
ke menneskelige hensyn, slik utlendingslo-
ven bruker dette begrepet», og han har ikke 
«særlig tilknytning til Norge som tilsier at 
en tillatelse bør gis».    

Nemndleder Birgitte Janecke Lund er 
totalt uenig. Hun skriver: «Mindretallet 
konkluderer med at klageren fyller vilkå-
rene for å bli anerkjent som flyktning etter 
utlendingsloven § 28 første ledd bokstav 
a, og at han har krav på oppholdtillatelse 
(asyl), jf. § 28 annet ledd».
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Om hvorfor Josef Moradi skal gis 
asyl i Norge, skriver nemndleder 
at «forholdene i Afghanistan 
er slik at han der ikke vil ha et 
miljø hvor han kan være åpen 
på samme måte som i Norge. 
Klageren vil ikke ha en «ven-
til» der han kan lufte ut sine 
meninger. Med bakgrunn i at 
klageren nå viser en sterkere 
overbevisning, et større engasje-
ment og et større behov for å 

uttrykke seg, mener mindretallet 
at det er en reell mulighet for at 
klageren vil komme med kritiske 
bemerkninger og synspunkter i 
møte med andre i Afghanistan. 
Det kan være både bevisst og 
ubevisst, tilsiktet eller utilsiktet».

Hun vektlegger også at at Moradi 
fikk Humanistprisen for 2019 – 
noe som har gjort ham ekstra 
synlig som ateist.

Nemndlederen konkluder: «Et-
ter en helhetlig vurdering, mener 
mindretallet på denne bakgrunn, 
at klageren ved retur til Kabul 
risikerer å bli utsatt for reaks-
joner som kan karakteriseres som 
forfølgelse i utlendingslovens 
forstand fordi han er en såkalt 

‘frafallen’ og har blitt ateist.»

Dette er nemnlederens vurdering:

Hvordan settes nemndene sammen?
I dette tilfelle er de to nemndled-
erne begge aktive Frp-folk og 
synes å se det som sin hovedop-
pgave å sørge for at ingen innvan-
drere kommer til landet.  Sånn 
sett er det neppe tilfeldig at slike 
folk ut fra sin beste overbevis-

ning stiller seg til rettens dispo-
sisjon.  

Utlendingsnemnda (UNE) skal 
hvert fjerde år ha nye nemnd-
medlemmer oppnevnt av Justis- 
og beredskapsdepartementet 

etter forslag fra fylkesmennene, 
Norges Juristforbund, Samfunns-
viterne og en rekke humanitære 
organisasjoner som arbeider på 
flyktning-, asyl- eller innvandring-
sområdet.

Sissel Ekeblad Andersen er nemndmedlem og Frp-politiker, men 
sier hun aldri tilkjennegir sitt politiske syn når hun behandler asylsa-
ker i UNE.   Foto: Fædrelandsvennen

Trond Ellingsen har vært styreleder i det innvandringskritiske 
nettforumet Document.no og er aktiv skribent på det innvan-
drings- og islamkritiske nettstedet rights.no.  Foto: Karl Braanaas

Vi krysser våre fingre for Josef Moradi når han stiller opp i stornemnda før 
midten av desember.  Og for at nemnda følger loven i sin avgjørelse.
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Religionskritikk.no
Av Thomas Gramstad

Hold opp, kirke,
  stans, paver og biskoper,
  ti stille prester!
  Et dypt alvorlig råd gir jeg dere:
  ti stille i minst ti år!

   – Andreas Edwien
       Thomas Gramstad er redaktør 
       for Religionskritikk.no.

Nettstedet Religionskritikk.no er et 
samarbeidsprosjekt som omfatter 
tre avdelinger:

Et nettmagasin for nye – og gamle 
klassiske – artikler om religionskri-
tikk. Nettmagasinet har flere ak-
tive spalter med faste bidragsytere, 
såvel som kategorier med mer 
sporadiske oppdateringer. Vi gje-
nutgir også klassiske tekster som 
vi mener folk bør minnes om og få 
muligheten til å bli kjent med. 

I tillegg følger vi med i media og 

vil også trekke frem gode artikler 
og innlegg vi kommer over rundt 
omkring.

Har du selv skrevet noe religion-
skritisk som kan være av interesse 
av andre? Da hører vi gjerne fra 
deg og vil vurdere å publisere deg! 
Send til thomas@religionskritikk.
no.

Avdeling 2 i nettstedet er et arkiv 
for tidligere publiserte artikler 
og skrifter av religionsforskeren, 
forfatteren og religionskritikeren 

Andreas Edwien, som døde i 2015. 
Etter hans død digitaliserte og  
nett -publiserte vi dette arkivet 
som Edwien.no i perioden 2016 - 
2019.

Edwien opprettet en stiftelse 
mens han levde, og testamenterte 
til den en god sum fra sitt dødsbo. 
Stiftelsen Religionskritikk for Fred 
står for driften av nettmagasinet 
og Edwien-arkivet.

Styret i stiftelsen består (per 2020) 
av Just Finne, Thomas Gramstad 

Samarbeidspartneren Religionskritisk Forlag står for den tredje avdelingen av nettstedet Religionskritikk.no, 
og bidro også meddomenenavnet. På forlagets nettsider kan du få tips om, og bestille, mange aktuelle, spen-
nende – og av og til hysterisk morsomme – bøker med religionskritikk i fokus.

Velkommen til Religionskritikk.no!  Link til forlaget:  https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/

Der ørkenguder dør:  
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HARALD FAGERHUS, ATEISTENE an-
melder Shurika Hansens bok

Jeg har lest Shurika Hansens selvbiografi 
«Min kamp for frihet og kjærlighet til Norge». 
Det er ei bok som handler om en kvinnes 
reise fra å være en rebelsk jentunge til å bli en 
rebelsk ung kvinne. (Hun fortsetter vel til hun 
blir ei gammal rebelsk «kjerring» tenker jeg.)

Dette er ei bok hvor vi blir tatt med til 
Somalia og krigen der, flukten til Norge og 
livet i en muslimsk, somalisk klankultur i det 
liberale Norge. Vi følger Shurika på hennes 
frigjøringsvei fra denne klanskulturen, riktig-
nok via noen uheldige møter med ruskultu-
ren, til hun kommer fram som en reflektert 
ung dame med sterke synspunkter. Hun tar 
etter hvert godt for seg av de goder det mer 
liberale, likestilte, norske samfunnet har å by 
på. Hun er glad i god vin og menn.

Vi følger hennes graviditet med den før-
ste sønnen, og reaksjonene rundt denne, og 
det at hun var en ugift mor. Vi følger også 
hennes forhold til faren som strever med sin 
lojalitet til datteren satt opp mot kravet om 
lojalitet til den somaliske klanskulturen. Og 
vi ser hvor problematisk hun opplever dette 
med på den ene siden å være lojal mot faren, 
som etter hvert blir meget syk, og det å være 
en ung norsk selvstendig kvinne. På sykeleiet 
hans tilgir de hverandre. Dette er en gripende 
fortelling om forholdet mellom far og datter i 
møtet mellom 2 kulturer.

Vi får også høre historien om da hun red-

der en ung kvinne fra en koranskole i Ghana. 
En meget dramatisk historie fulgt av et tv-
team og vist på norsk tv (kanal FEM).

Shurika Hansen er en av de sterke inn-
vandrerkvinnene som tørr å stå imot den 
negative sosiale kontrollen som foregår i en 
del av innvandrermiljøene. (Vi finner også 
menn som har tatt et slikt oppgjør.) Det har 
gjort henne til en tøff og sterk kvinne som 
ikke er redd for å komme med kontroversi-
elle uttalelser. På grunn av dette har hun blitt 
kalt «Husneger». Hun er ikke den eneste med 
innvandrerbakgrunn som har fått den beteg-
nelsen.

***********
Et hjertesukk til slutt: Hvorfor havner en 

rekke av de religionskritiske kvinnene med 
innvandrerbakgrunn på høyresiden i norsk 
politikk? De jobber for feminisme, selvbe-
stemmelse over eget liv og likestilling; mot 
patriarkat, tvangsekteskap, vold mot kvinner 
og æreskultur. De jobber for et sekulært sam-
funn hvor religionene (i alle fall de autoritære 
trekkene ved dem) skal ha mindre eller ingen 
innflytelse. Dette er ting som venstresida har 
jobbet med i alle år. Disse kvinnene burde 
vært omfavnet av venstresida. 

Kan det være at venstresidas antirasisme 
og kamp for minoriteters rettigheter har 
oversett eller bagatellisert den ukulturen og 
undertrykkingen som finnes i disse miljøene 
fordi de utgjør en minoritetsgruppe? Kan det 
være at de patriarkalske og religiøse delene 
av minoritetsmiljøene har satt premissene for 

hvordan kampen for minoritetene skal føres? 
Jeg kunne ha forstått at disse kvinnene (og 

enkelte menn) hadde blitt avvist av venstresi-
da hvis de hadde vært hvite, etniske, kultur-
kristne nordmenn, men disse kommer jo fra 
minoritetskulturene selv. Det er et «angrep» 
innenfra, ikke utenfra. Det er klart at når dis-
se kvinnene og mennene nærmest blir avvist 
av venstresida så går de dit de kan si det de 
mener og blir hørt. Er det slik at venstresida 
i realiteten «dytter» disse frihetskjemperne 
over mot høyresiden? Dermed risikerer vi at 
høyresiden får «monopol» på en kritikk som 
burde ha kommet fra venstresida. 

Faren blir at disse kvinnene (og mennene) 
tar til seg sider ved høyresiden som venstre-
sida alltid har kjempet mot, det være seg 
økonomisk liberalisme eller nasjonalkonser-
vatisme. Det er vel ikke ønskelig?

*******
Jeg vil avslutte med Shurikas egne ord: 

«Hvorfor forlot jeg islam? Jeg forlot islam 
fordi jeg setter personlig frihet høyere enn 
noe annet. Jeg er en individualist som ikke 
klarer å underkaste meg klanens, miljøets, 
religionens eller samfunnets tvangstrøyer. Jeg 
ønsker å være fri fra tvang og religiøse regler.»

Min kamp for frihet
Shurika Hansen er en aktiv ateist, sosio-
log og samfunnsaktør.  Boka er rykende 
fersk og kan kjøpes på nettet på følgende 
link:
 
 
https://shop.resett.no/produkt/shurika-hansen-min-kamp-for-
frihet-og-kjaerlighet-til-norge/

Boka fås forøvrig i en rekke bokhandler!
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Andre julegavetips fra Ateistene:

Side 1

Er kristendommen 
fremdeles

den 
tiende 
lande-
plage?
Arnulf Øverland i 
opptak fra 1962

Professor Ole 
Hallesbys berømte 
radioandakt 

om 
helvede 

Den tiende lande-plage?
CD med Øverland og Hallesby:
Er kristendommen fremdeles den tiende landeplage?
Arnulf Øverland i opptak fra 1962.
Professor Ole Hallesbys berømte radioandakt “om helvede”
(Hallesby er på MP3-fil). (CD, 2009)
kr. 150.-

Ronnie Johansons samling av utrolige bibelsitater kom første gang i 1988; dette 
er fjerde utgave med tre nye kapitler. Den er blitt brent og spyttet på, og har ruk-
ket å bli en kultklassiker.

Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson
Allahs lille brune −
Koranen og hadither i utvalg
Forord ved Håvard Rem
2004, 93 sider
Innbundet, kr. 250

Religionskritisk Forlag ga ut i 1988 ut Guds lille brune med uhyrlige og utrolige bibelsitater, og fulgte 
opp året etter med Allahs lille brune; antagelig den første islamkritiske bok på norsk. I denne nyutgaven, 
er koransitatene er supplert med utvalgte hadither (utsagn fra profeten Muhammed). De er valgt ut og 
oversatt av Walid al-Kubaisi, vår ledende islamkritiker. Han gikk dessuten gjennom korantekstene og 
oppdaget at den vanlige oversettelsen var forskjønnende på en rekke steder. I grunnteksten heter det for 
eksempel at de troende skal føre krig mot de vantro – ikke «bekjempe» dem.

Boken inneholder en samling utrolige sitater fra Martin Luther. De viser Luthers mørke side, bl.a. at 
han hatet bønder og jøder, ville gjeninnføre slaveriet, mente tyranni er den styreform vi trenger, og at 
de som ikke ville lære hans lille katekisme, skulle nektes mat og drikke. Videre ville han at myndighe-
tene skulle henrette barn som var ulydige mot sine foreldre, samt kvinner som nektet ektemannen sex.

De fleste sitatene er ikke oversatt til norsk tidligere. Alle er hentet fra standardutgaven av hans sam-
lede verker «Weimar Ausgabe». Johanson dokumenterer blant annet at Luther hadde et hovedansvar 
for at heksebålene flammet opp for alvor på hans tid. Luther utvidet heksebegrepet drastisk, til også å 
omfatte «kloke koner» som ikke hadde gjort skade men bare prøvd å hjelpe sine medmennesker. Dette, 
samt at han var direkte involvert i hekseprosesser, forties selv av moderne biografer.

I tillegg til luthersitater omfatter boken også utrolige utdrag fra Kirkens bekjennelsesskrifter, som 
blant annet dømmer udøpte barn til evig pine. I Norge blir fortsatt seks av ti båret inn i den lutherske 
kirke lenge før de skjønner at dåp innebærer medlemskap. Det er kanskje fornuftig å sette seg inn i hva 
såvel kirken som dens opphavsmann står for, før man blir båret ut igjen?

TILBUD
 120.-

TILBUD
 100.-

TILBUD
 120.-

TILBUD
 120.-

Bøkene kan bestilles over vipps nr. 17596.
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Fortellinger om Eva og Adam, Jesus, Noah eller for den saks skyld Påskeharen 
og Julenissen er lett tilgjengelige for barn som både er oppvokst i religiøse og se-
kulære hjem. De finnes på tv, i barnehagen og på skolen og er en del av selvføl-
gelighetene i oppveksten, uansett om de blir presentert som mytiske figurer eller 
sannhet. Big Bang og evolusjonsteorien, jordas, dyras og menneskenes opprin-
nelse er gjerne ikke noe man lærer om før man er eldre. Og da blir det helst pre-
sentert på en mye mer edruelig og ikke minst komplisert måte. Finnes det egent-
lig noen god grunn at det er på denne måten?

Jeg tror vi undervurderer barnas nysgjerrighet og fantasi, undervurderer deres 
evne til å finne spenning og eventyr selv på de mest edruelige plasser. Også tror 
jeg vi undervurderer hvor utrolig og fantastisk virkeligheten faktisk er. Jeg ser in-
gen grunn til å la være å fortelle om den. 

Lungefisken Darwin er fortellingen om den første lungefisken som krabbet 
opp på landjorda for å slippe unna havets farer og alle de utallige dyrene som 
kom etterpå.  Dette er vår fortelling, som handler om menneskene, om deg og 
meg. Og om dem som kommer etterpå. Lungefisken Darwin er både den største 
og en av de minste fortellingene som finnes. 

Da jeg var liten, leste foreldrene mine Lungefisken Darwin for meg. Og jeg 
leste den senere selv mange ganger. Boka var et glimt av noe som fant sted hun-
dretusenvis, til og med mange millioner av år siden. En fortelling som forklarte 
meg hvordan vi har blitt til og hvordan jorda og alt på den har blitt som det har 
blitt. Å høre og lese denne fortellingen som liten, føltes som å bli innviet i en vel-
dig viktig hemmelighet. Men dette burde jo ikke være hemmelig.

Aila Sinober - snart mamma....

Hvem var Jesus?
Guds sønn, som kom til oss i skikkelse av et menneske?
Bare et menneske, men et enestående godt menneske? 
En oppdiktet skikkelse, som aldri har eksistert?

Denne boken presenterer et fjerde syn på ham, 
basert på de siste tiårenes forskning.
Tror du at Jesus var et bedre menneske enn deg?
Les og bli overrasket!
Visste du at Jesus aldri anså seg som en som måtte dø for å frelse 
oss?
Eller at han aldri kom med noen misjonsbefaling?
Eller at han var en troende og praktiserende jøde som reviderte 
Moseloven på bare to punkter, og aldri hadde planer om å stifte 
en konkurrerende religion?

«Et lynnedslag av en bok.»
          Forfatteren Tone Bergli Joner.
Ronnie Johanson har skrevet et nytt bind av Bibelen – intet mindre. I «Det nyeste testamente» har han samlet gudsord som er 
gitt oss etter at Bibelens første bind ble nedtegnet.
Som man skjønner, har boken en ironisk form; forfatteren er ateist og humanist. Hans anliggende har blant annet vært å vise hva 
en religiøs leder kan få sine undersåtter til å finne seg i av manipulering, så sant de tror han mottar åpenbaringer fra oven.
Boken har fem kapitler om mormonerne og tre kapitler om «Kristi brud» og      hennes menighet i Knutby. 
Blant de 35 kapitlene nevner vi:
     Kristus går på fylla og har seg med 30 damer
 Herren tillater ti jomfruer pr. mann, men profeten vil ha flere
       Herren bekrefter at menn bør ha flere koner, men ombestemmer seg
                         Sekstifireårig kvinne føder Guds sønn
                             Kristus gifter seg med 1556 kvinner
                                   Gud lar sin datter ta styringen
                                     Guds yngste sønn tar bolig i kålhode

TILBUD
 150.-

TILBUD
 300.-

Bøkene kan bestilles over vipps nr. 17596.

TILBUD
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«Veldig nyttig og interessant lesn-
ing!»

Forfatteren Tom Egeland.

"Hvis man er ute etter lett tilgjen-
gelige argumenter mot kristen-
dommens framstillinger av Jesus, 
er dette en svært nyttig bok. Det 
er ofte en ren fornøyelse å se 
hvordan han plukker andektig tull 
og tøys fra hverandre med klar og 
respektløs logikk."

Historikeren Per Bjarne Ravnå
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