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Ateistene som livssynssamfunn
Under årsmøtet 30.11.2019 ble det vedtatt at vi åpner for å kunne søke tilskudd
som livssynssamfunn. Styret arbeider aktivt med forberedelser for dette for
året 2021. Spesielt viktig er det for oss at du sender inn ditt personnummer
til oss (hvis du ikke allerede har gjort det) - uten det får vi ikke tilskudd for
deg. (Kan skje pr sms 47264341 eller epost post@ateistene.no eller telefon til
sekretariatet - 47264341.)

www.ateistene.no

Arbeid fremover

Vi vil gjerne møte
deg på
Facebook!

Fra ekstraordinært årsmøte 6. mars 2020:
- Ateistene støtter og samarbeider med alle som ønsker et sekulært samfunn.
Vi omfatter ateister, agnostikere og andre som stiller seg kritisk til religion.
- Ateistene ønsker spesielt å være et møtested for mennesker og grupper som
er frafalne fra religiøse miljøer.
- Ateistene motarbeider hjernevask og andre religiøse overgrep mot barn, og
vil arbeide for at samfunnet tar aktivt ansvar for dette gjennom skole, barnehager, barnevern og andre offentlige instanser.

Ateistene er medlem av International Association of Atheists

- Ateistene støtter kvinners og homofiles likestillingskamp, og motarbeider religiøse gruppers påføring av skam.
- Ateistene støtter asylsøkere som utsettes for fare I hjemlandet pga. sitt sekulære syn.

Årsmøte i mars
Ateistene er medlem av Atheist
Alliance International (aai)
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Etter vedtektene skal årsmøte avholdes før 1. april hvert år. Dato og innkalling
vil bli sendt medlemmene i midten av februar.

Covid-19 og mumlende ytringsfrihet

På grunn av nedstengning har vi ateister måttet begrense våre ytringer i året som gikk - slik alle
må under pandemien. Vi har planer om storstilte seminarer om blasfemi, ytringsfrihet, asyslsøkere og flyktningepolitikk. Om stortingsvalget til høsten og hvordan partiene stiller seg til livssynsfrihet. I skrivende stund er landet stengt ned og alt må skje på jitsi meet, skype, facebook
og epost. Men vi drømmer om fortidens seminarer på Litteraturhuset og festlige gateopptrinn.
Men vi lover - vi kommer sterkere tilbake! (Bare vent...) Bildet over er forøvrig fra spanskesyken for 100 år siden. Under fra gateprat på Egertorget før pandemien brøt ut.
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Donald Trump : Mirakler fra Gud på sykehuset
Ceri Hughes Knight ved Universitetet i Wisconsin-Madison: Donald Trump snakket
over TV fra sykehuset mens han var under behandling for COVID-19. Der hadde han
sett terapi som "ser ut som mirakler som kommer ned fra Gud."

Ordvalget bør ikke komme som en
overraskelse. President Trump har
brukt religiøst språk i høyere grad enn
noen president fra de siste 100 årene.
Jeg vet dette fordi jeg har analysert 448
store offentlige taler fra hver president
fra Franklin D. Roosevelt til Trump for
deres bruk av både religiøse termer og
eksplisitte referanser til Gud. Det jeg
fant var at den nåværende presidenten
bruker dem til mye høyere priser enn
noen forgjenger.
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funnet. Dette i seg selv var ikke noe
sjokk, da valgkretsen vanligvis stemmer republikansk. Men kanskje mer
Som forsker i politisk kommunikasjon overraskende var det faktum at han
tror jeg Trumps stadig bruk av religion mottok en høyere prosentandel av de
i taler passer inn i en strategi for å ap- hvite evangeliske stemmene enn noen
pellere til en viktig del av hans stem- tidligere presidentkandidat. I mellommegrunnlag: religiøse konservative.
tiden, til tross for hans lave samlede
kompetanse, har hvite evangeliske i
Evangelisk støtte
stor grad holdt seg lojale i sitt støttenivå.
I valget i 2016 vant Trump overveldende støtte fra det hvite evangeliske sam- Oversatt til norsk av Dagfinn Eckhoff

Videre har hans bruk av religiøst språk
økt under presidentperioden.
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Ateistenes program
Ateistenes program foreligger som forslag fra styret, og vil bli behandlet på vårt årsmøte
i april. Her er programforslaget så langt det foreligger, formulert av Hasse Bergstrøm:
1. Ateistene er et livssynssamfunn som arbeider for et
sekulært samfunn med klart skille mellom religion og
stat.
Vi i Ateistene tror ikke på Gud. Guds eksistens har ikke latt seg bevise
gjennom mange tusen år av menneskenes kjente historie. Religion bør
derfor ikke spille noen rolle i styringen av samfunnet. All offentlig virksomhet bør skje på et ikke-religiøst grunnlag.
Ateistenes grunnsyn har arven etter opplysningstidens filosofi som ideologisk fundament. Grunnlaget for ateistenes syn på hvordan samfunnet
bør organiseres bygger på maktfordelingsprinsippet slik dette kommer til
uttrykk i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Ateistene har derfor et humanistisk livssyn der menneskeverdet
står i sentrum.
Ateistenes syn på hvordan livet på jorden ble til bygger utelukkende på
anerkjent naturvitenskap, herunder evolusjonslæren, slik denne er utviklet fra Charles Darwins teorier fram til vår tid. Ateistene anerkjenner
likevel tanke- samvittighets- og religionsfrihet som en del av menneskerettighetene, slik dette kommer til uttrykk i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 9.

1. Ateistene om religion
Ateistene ser religion som menneskeskapt overtro. Ateistene bruker derfor
ytringsfriheten til religionskritikk for å bidra til et samfunn der utformingen av all politikk bygger på anerkjent vitenskapelig kunnskap og ikke
religiøs overtro.
Tror ikke på en personlig gud
Ateistene har til felles at de ikke tror på en overnaturlig intelligens, som
ifølge de religiøse ikke bare skal ha skapt verden, men som fortsatt er til
stede for å overvåke og påvirke menneskenes skjebne. Ateistene tror ikke
at det finnes en overnaturlig og personlig Gud som besvarer bønner, tilgir
eller straffer synder, utfører mirakler, vet når hvert enkelt menneske gjøre
gode eller onde gjerninger, og bestemmer om hvert enkelt menneske skal
havne i helvete eller himmelen.
Tror ikke på en upersonlig gud
Ateistene tror heller ikke på en upersonlig Gud. Det vil si en overnaturlig
intelligens som begrenset seg til å skape de naturlovene som styrer universet. Denne guden som ifølge religiøse dogmer tente gnisten til Big Bang,
men seinere trakk seg tilbake uten å gripe inn i menneskelige skjebner.
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Innretter sine liv som om Gud ikke finnes
Ateister generelt er etter dette en stor samfunnsgruppe der troen på
noe overnaturlig skiller de religiøse fra ateistene. Som ateist regner
vi ikke bare en som er hundre prosent sikker på at Gud ikke finnes.
Også de som er usikre, men likevel så skeptiske at de innretter sine
liv som om Gud ikke finnes, regner vi som ateister. Det er derfor
grunn til å tro at svært mange medlemmer i Den norske kirke i
virkeligheten er ateister. Vi føler oss sikre på at flertallet av den norske befolkning er ateister.

Derfor mener vi:
Religionskritikk av enhver art er tillatt.
Blasfemi skal ikke straffes, selv om noen føler seg krenket av blasfemiske
ytringer.
Straffeloven § 185 om «hatefulle ytringer» bør oppheves. Den delen av
bestemmelsen som gjør det straffbart å uttrykke seg slik at man fremmer ringeakt overfor noen på grunn av religion eller livssyn er i virkeligheten et forbud mot blasfemi.
Religiøs overbevisning som ikke anerkjenner evolusjonslæren, skal motarbeides, særlig hvis slik overtro blir forsøkt gitt en indoktrinerende
plass i undervisningen for barn og unge.
Religion som eget fag bør ikke ha noen plass i det offentliges utdanningssystem, verken i barnehager, grunnskole, videregående skole eller
høyere utdanning.

2. Ateistene om statsforfatning og statsreligion
Staten skal ikke ha noen religion
Foreningen Ateistene er åpne for personer med liberale og konservative politiske standpunkter. Det er ikke ateistenes oppgave å drive generell politisk
virksomhet med mindre politiske standpunkter har åpenbare og klare konsekvenser for ateistenes livssyn eller er i strid med menneskerettighetene.
Grunnloven § 1 slår fast at Norges statsform er arvelig og innskrenket monarkisk. Ateistene forholder seg nøytrale til statsformen og har ikke noe offisielt
syn i spørsmålet om republikk eller monarki. Det sentrale for Ateistene er at
statsformen bygger på maktfordeling og demokratiske prinsipper.
Norges grunnlov bestemmer i § 16 at Den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, skal være Norges folkekirke, som skal understøttes av staten. Før
2014 ble denne kirken betegnet som Norges statskirke. Grunnloven bestemmer også at Kongen har plikt til å bekjenne seg til den evangelisk lutherske religion (Grunnloven 4). Selv om Grunnloven nå bestemmer at andre tros- og
livssynssamfunn skal understøttes på lik linje med Den norske kirke, er det
ikke til å komme forbi at Norge har en form for statskirke. Det er Ateistene
imot.
Barn blir automatisk medlem i Den norske kirke ved dåpen. Ateistene er
imot at dåp fører til automatisk medlemskap.
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Grunnloven § 16 bestemmer at innbyggerne i Norge har fri religionsutøvelse. Fri utøvelse av andre livssyn er derimot ikke beskyttet av Grunnloven. Ateistene er imot Grunnlovens forskjellsbehandling av religionsutøvelse og utøvelse av andre livssyn.

Derfor mener vi:
Pålegget i Grunnloven § 2 om at Norge skal ha et kristent verdigrunnlag bør fjernes.
Grunnloven § 4 om Kongens plikt til å bekjenne seg til en religion
bør oppheves. Kongens eller dronningens tro eller livssyn bør være
en privatsak.
Dåp som rituell handling bør ikke medføre automatisk medlemskap
i Den norske kirke. Innmelding i Den norske kirke, så vel som i andre tros- eller livssynssamfunn, bør skje som egen handling uavhengig av dåpen.
Barn som fyller 15 år, bør automatisk slettes fra medlemslisten i troseller livssynssamfunn, med mindre barnet selv gir klart og tydelig
utrykk for fortsatt medlemskap.
Grunnloven § 16 om fri religionsutøvelse bør endres slik at den likestiller fri religionsutøvelse med utøvelse av andre livssyn

3. Ateistene om skadelig religiøs praksis i trossamfunn
En del trossamfunn, kristne så vel som muslimske, utøver sterk
sosial kontroll over sine medlemmer. Barn og ungdom befinner
seg ofte i slike miljøer på grunn av foreldrenes valg. Unge og voksne som ønsker å forlate slike samfunn kan bli påført stor psykisk
skade gjennom sosial utestengning og fordømmelse fra familie og
andre medlemmer. Ateistene anser slik praksis for å være i strid
med grunnlovsbestemte menneskerettigheter, herunder at «barnets beste» skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger
eller avgjørelser som berører barn (Grunnloven § 104).
Ateistene anser streng religiøs oppdragelse for å være skadelig for
barns psykiske helse. De kan bli påført angst og ubegrunnet skyldfølelse, av stor betydning for deres senere utvikling.
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Derfor mener vi:
Trossamfunn som krenker barn og ungdoms rettigheter og friheter
gjennom sterk sosial kontroll skal nektes statsstøtte.
Trossamfunn som praktiserer rituell demonutdrivelse av barn og ungdom under 18 år skal nektes statsstøtte.
Trossamfunn som praktiserer systematiske undersøkelser av barn og
ungdoms seksualliv, i strid med vanlige prinsipper om personvern, skal
nektes statsstøtte.
Trossamfunn som utøver praksis i strid med hovedreglene om forbud
mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering,
kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skal nektes statsstøtte.
Ateistene vil støtte personer som ønsker å bryte ut av trossamfunn som
praktiserer sterk sosial kontroll.

4. Ateistene om barn og utdanning
Ateistene mener at religion fortsatt har en indoktrinerende plass
i Norges utdanningssystem. Selv om KRLE-faget i barne- og ungdomsskolen er forsøkt gitt en viss nøytralitet, mener vi at dette
faget virker indoktrinerende. Det bør fjernes helt som eget fag på
timeplanen. Det samme gjelder det obligatoriske faget religion i videregående skole. Frigjort tid på læreplanen kan benyttes til andre
fag, noe som vil heve norske elevers kunnskapsnivå.
Barn og ungdom har plikt og rett til grunnskoleopplæring. Det følger
av opplæringsloven § 2-1 at utdanningsplikten oppfylles ved å gå
på offentlig skole eller gis annen tilsvarende utdanning. Ateistene er
motstandere av private grunnskoler som drives på religiøst grunnlag.
Vi mener at slike grunnskoler ikke tilfredsstiller opplæringslovens
krav om tilsvarende utdanning.

Derfor mener vi:
KRLE-faget i barne- og ungdomsskolen fjernes helt. Religionshistoriske
emner overføres til læreplaner for andre fag, herunder historie og samfunnskunnskap.
Religion som eget, obligatorisk fag i videregående skole bør fjernes.
Religionshistoriske emner overføres til andre fag, som historie og samfunnskunnskap.
Skolegudstjenester bør ikke finne sted i skolens lokaler eller i skolens
regi.
Skolens fysiske miljø bør framstå som religionsnøytralt. Ansatte og
elever må ikke ha bekledning eller bære religiøse symboler som bryter
med prinsippet om nøytralitet.
Private skoler som drives på religiøst grunnlag skal ikke godkjennes
som alternativ til offentlig grunnskole og gis driftsstøtte i henhold til
privatskoleloven.
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5. Ateistene om innvandrings- og asylpolitikk
Ateistene tar ikke stilling til om innvandrings- og asylpolitikken i Norge skal
være streng eller liberal. Ateistene er likevel opptatt av at politikken på dette området skal ivareta menneskerettigheter. Det er viktig for Ateistene at ateistiske og
religiøse flyktninger blir likestilt i asylpolitikken.

Derfor mener vi:
Ateister og religiøse skal ha samme rettsvern i asylsaker.

6. Ateistene om medisinske og etiske spørsmål
Det forekommer at pasienter som en del av sin religionsutøvelse nekter å
motta medisinsk behandling, selv om behandlingen er livsnødvendig eller helt
avgjørende for pasientens helse. Det er for eksempel en kjent sak at personer
som tilhører Jehovas vitner ofte nekter blodoverføring.
Ateistene har et liberalt menneskesyn som tilsier at voksne mennesker kan ta begrunnede og informerte valg om egen medisinsk behandling. De som har foreldreansvar for barn under 16 år, som er den helserettslige myndighetsalderen i
Norge, (pasientrettighetsloven § 4—3), kan som hovedregel treffe beslutninger
om medisinsk behandling av alvorlig sykdom eller skade på barns vegne. Ateistene er imot at foreldre skal kunne ta slike avgjørelser når det er mistanke om et
religiøst grunnlag for avgjørelsene.
Ateistene er nøytrale i spørsmål om aktiv dødshjelp.
En rekke former for alternativ medisinsk behandling har nær tilknytning til
religionsutøvelse. Personer som utfører slik behandling, bør straffes hvis den
hindrer relevant og nødvendig skolemedisinsk behandling.
Spirituelle former for behandling av sykdom eller lidelser har ofte et religiøst
grunnlag. Typiske eksempler er såkalt healing, håndspåleggelse, homoterapi,
kontakt med engler mv. Ateistene er motstandere av en slik sammenblanding av
helse og religion og mener det bør være straffansvar der slik virksomhet har ført
til at barn eller voksne ikke har fått nødvendig medisinsk behandling.

Derfor mener vi:
Den rettsmedisinske lavalder bør senkes til 15 år, for å bli harmonisert med tilsvarende aldersgrense i vergemålsloven og barneloven.
Barnevernet bør få klarere hjemmel til å treffe beslutning om barns nødvendige
medisinske behandling som kommer i konflikt med foreldrenes religiøse syn.
Myndighetene bør praktisere en lavere terskel for straffeforfølgning av personer
som utfører alternativ medisinsk behandling av allmennfarlig eller alvorlig sykdom
eller lidelse, som er forbudt etter Alternativbehandlingsloven. Maksimalstraffen,
som nå er tre måneders fengsel, bør økes når det kan konstateres at slik behandling
har hindret relevant skolemedisinsk behandling.
Det bør være straffeansvar for personer som utfører spirituelle behandlingsformer,
som healing, håndspåleggelse, demonutdrivelse mv., når det kan konstateres at slik
virksomhet har skadet pasientene og hindret relevant skolemedisinsk behandling.

9

oss ateister imellom | nr. 1 | 2021

Produkter du kan
kjøpe:

Diverse informasjon

(portofritt)

Ateistene har begynt på et historisk arkiv med publikasjoner fra Hedningsamfunnet. Du finner det på nettet:

De kan bestilles hos
post@ateistene.no

Nettsider

https://home.nuug.no/~thomas/hs-arkiv/

Du kjenner kanskje til andre fora hvor du finner Ateistene:

		

TILBUD
120.-

Ateistene.no

er Ateistenes hovednettside.

Vi har også en aktiv Facebookside:

@NorwegianAtheists

Her finner du blant mye annet mange visuelle argumenter for Ateismen,
som f.eks nedenstående:

Er kristendommen
fremdeles

den
tiende
landeplage?
Arnulf Øverland i
opptak fra 1962

			
			

Professor Ole
Hallesbys berømte
radioandakt

om
helvede

TILBUD
100.-

Side 1

TILBUD
120.-

TILBUD
120.-
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SKOLEPOLITIKK
OG RELIGIØS BARNEOPPDRAGELSE
Denne teksten inneholder begrunnelser for fire forslag om skolepolitikk, holdning til religiøse skoler, og
beskyttelse av barn ifm med religiøs barneoppdragelse. Teksten er et resultat av diskusjoner på epost
mellom tillitspersoner i Ateistene. De 4 forslagene
er tatt med i det politiske programmet til Ateistene,
men lange begrunnelser er det ikke plass til i selve
programmet, derfor denne artikkelen.
Det innebærer at den ikke legges frem for behandling på årsmøtet (redaktørens anmerkning).
Denne artikkelen er redigert av Thomas Gramstad, og inneholder bidrag fra bl a Hasse, Ronnie,
Tine, Lovise og flere.
Utgangspunktet for Ateistene er at det er først og
fremst trossamfunnslovens regler om grunnlaget for
støtte som bør endres.

4 punkter til programmet
med begrunnelse:
1. Trossamfunn bør ikke få støtte for medlemmer som er under 15 år.
Begrunnelse:
Innmelding av barn til Den norske kirke (ved dåp eller på annen måte) fra den som har foreldreansvaret
gir kirken en enorm økonomisk støtte. Det bør det
bli slutt på.
Til programmet:
2. Trossamfunn med praksis som åpenbart er
egnet til å skade barn psykisk (eller fysisk), bør
ikke få støtte.
Begrunnelse:
Dette vil utelukke lukkede trossamfunn fra støtte
hvis de praktiserer ekstrem sosial kontroll, demonutdrivelse fra barn o.l. Dette vil også kunne utelukke fra
støtte muslimske trossamfunn hvis de praktiserer regler om kleskode og religiøse symboler som i alvorlig grad hindrer integrering i det norske samfunnet.

Til programmet:
3. Trossamfunn med praksis som er i strid med
hovedreglene i likestillings- og diskrimineringsloven bør ikke få støtte.
Begrunnelse:
Dette vil gi svært mange trossamfunn et valg mellom likestilling (ikke-diskriminering) og støtte. Kristne skoler som ikke praktiserer full likestilling vil miste
støtte. KG er et eksempel på en skole som praktiserer
grov diskriminering. Der får lærere sparken hvis de
lever sammen med en annen uten å være gift, eller
hvis de gifter seg med en person av samme kjønn!.
Til programmet:
4. Ateistene ønsker at det religiøse ritualet dåp
skal frikobles fra innmelding/medlemskap i
statskirken.
Begrunnelse:
Et skille mellom dåpen som religiøst rituale og det
å bli meldt inn i statskirken er analogt med å skille
mellom et religiøst rituale for ekteskap og det å inngå en juridisk avtale om å bo sammen, dele eiendom
og forpliktelser, arverettigheter osv. Det er en god
sekulær praksis og politikk å skille mellom utøvelse
av religion/ritualer og det å inngå juridiske avtaler.
Det er intet i Kirkens teologi som skulle tilsi at dåpen
må innebære medlemskap i Kirken. Ikke engang
liturgien krever i seg selv at man blir medlem ved dåpen etter det vi kan se. Uansett er liturgi mye enklere
å endre enn teologi.

Bakgrunnsinfo og utdypning:
Ved å angripe grunnlaget for statstøtte, og ved å
ikke forby innmelding/medlemskap for barn, unngår
vi å komme i direkte strid med menneskerettighetene, som vi støtter.
Derimot ville et forbud mot medlemskap for barn
under 15 år i livssyns- eller trossamfunn, altså en

Thomas Gramstad

regel om religiøs lavalder, være åpenbart i strid med
en rekke menneskerettigheter, som retten til fri religionsutøvelse, rett til privatliv og familieliv, rett til fri
inn- og utmelding av foreninger. Dette er grunnlovsbestemte rettigheter, samtidig som de er norsk lov
i menneskerettsloven (Den europeiske menneskerettskonvensjon er gjort til norsk lov.) Å gå inn for
noe som strider mot slike menneskerettigheter er
ikke hensiktsmessig -- for å si det mildt. Ateistene
risikerer å bli sammenliknet med Taliban hvis vi går
inn for å begrense menneskerettighetene.
Menneskerettighetene og retten til familieliv har
som konsekvens at foreldre har foreldreansvar og
rett til å oppdra sine barn, men innenfor rammen
av andre menneskerettigheter og lovbestemte begrensninger. Å oppdra sine barn innenfor eget livssyn er en grunnleggende menneskerett. Den norske
kirke står ikke lenger i noen særstilling, sammenliknet med OBOS. Foreldre må melde sine barn inn. Det
gjøres gjennom dåpsritualet eller på annen måte,
slik som i OBOS. Udøpte eller uinnmeldte barn er
ikke lenger medlem av Den norske kirke, selv om foreldrene er medlem. Slike barn regnes som "tilhørige",
men det gir ikke grunnlag for støtte.
Foreldreansvar og barns (med)bestemmelsesrett er
regulert i barneloven, som regnes å være i samsvar
med menneskerettighetene. Foreldreansvaret er en
rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold
(Barneloven § 30). Å ta fra foreldrene denne retten,
selv om det bare skulle være i religiøse spørsmål,
ville være dramatisk, talibansk, og i strid med menneskerettigheter. Det er derfor feil strategi å angripe
med krav om forbud mot medlemskap. Fokus må
rettes mot klare overgrep og vilkårene for støtte.
I forhold til medlemskap i foreninger blir barn myndige ved fylte 15 år. Det kan faktisk være et relevant
spørsmål om foreldre har plikt til å melde barn ut av
Den norske kirke allerede når det fyller sju år hvis
barnet uttrykker fast vilje om utmelding. Det er Barneloven § 31 som sier at foreldrene har plikt til høre
barnets mening etter fylte 7 år før det tas avgjørelse i
personlige forhold (f eks utmeldelse), og at foresatte
har plikt til å legge stor vekt på barnets mening ved
fylte 12 år. Men det er først ved fylte 15 år at foreldre-

TIL ÅRSMØTET FRA VALGKOMITEEN
Valgkomitéen mangler nå bare et par varamedlemmer til å dekke de oppgaver som kreves i vedtektene. Men vi ser det som
ønskelig å ha noen flere navn å spille på, og har tradisjon for å trekke med fler i styrearbeidet for å fylle et voksende antall
oppgaver. Komitéen vil derfor be interesserte medlemmer om å si ifra om de kan tenke seg å delta i organisasjonens oppgaver, og i så fall gjerne hva.

Henvendelser til valgkomite@ateistene.no, evt. Tine Pettersen tlf. 412 02 805.
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Kristendom og islam i fokus
Thomas Gramstad, nestleder i Ateistene

I Ateistene får vi av og til spørsmål om hvorfor vi foukserer så sterkt på kristendom og islam. Noen mener at kristendom er viktigst, og at islam er et marginalt problem som kan
og bør ignoreres. Andre mener stikk motsatt, at islam er den store trusselen mens kristendommen idag er ufarlig, helt temmet og ferdigkrenket. Begge deler er feil.
Kristendom og kirke i Norge idag har fortsatt mye makt i
samfunnet, ofte litt skjult og bak kulissene. Derfor er det
riktig og viktig å fokusere på kristendom.
Islam er litt "ny" på noen måter i Norge (men ikke så ny, og
slett ikke så fremmed, som ytre høyre vil ha det til). Både
fundamentalistisk islam og politisk islam er på fremmarsj
over hele verden, finansiert av bl a Saudi-Arabia. Islam og
muslimer er ikke en sårbar minoritet, men en stor verdensreligion med massevis av tilhengere, midler og makt,
samtidig som ekstremister og fundamentalister styrker
sin posisjon. Derfor er det riktig ogviktig å fokusere på
islam.

Samme gud, selvmotsigende innvending
I tillegg er det selvmotsigende å mene at bare én av disse
to
religionene skal kritiseres, mens den andre skal få være
helt i
fred for kritikk.
Det er selvmotsigende fordi det er den samme autoritære
guden i begge religionene, og mye av den samme kulturen, de samme verdiene og holdningene som er felles. Jødenes ene monoteistiske gud, Jahve, omtalte de generelt
som "El", som tilsvarer vårt ord "Gud". Dette ordet gikk
inn i arameisk – språket til Jesus – som "Allah". Og derfra
videre til arabisk.
Islam har ikke blitt utfordret og temmet av modernitet og
sekulære retninger og humanisme på samme måte som
kristendommen (delvis) har. Når vi i Norge kritiserer kristendommen får vi i verste fall litt kjeft i Vårt Land. Når
eks-muslimer går ut mot islam må de ha politibeskyttelse
og voldsalarm.

Menneskehetens felleseie
En sentral del av kritikken mot islam idag går på holdninger til og undertrykkelse rettet spesielt mot kvinner,
homofili, alternative kjønnsuttrykk, blasfemi, og apostasi
(det å frafalle troen, bli ikke-troende).
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Disse temaene uttrykker liberale verdier som ikke er spesifikt eller unikt vestlige, men som er uttrykk for moderniteten.
Moderniteten og menneskerettighetene er en fellesarv som
tilhører hele menneskeheten og som alle mennesker har rett
til å ta del i– selvfølgelig også muslimer.
Sekulære muslimers og eks-muslimers kamp for moderniteten og liberale verdier i muslimske land og kulturer er akkurat
den samme kampen som den vestlige venstresiden i lang tid
og med stor suksess ledet mot kristendommen. Hvorfor er da
mange på vår venstreside unnfallende til den samme kampen
i forhold til islam, og negative til sine kulturmuslimske brødre
og søstre som fører nøyaktig den samme kampen?
Kulturmuslimen Sylo Taraku påpeker i boka "Frihetskampen i
Islam" at sekulære muslimer er "collateral damage" i den vestlige venstresidens kulturkrig mot vestlig høyreside.

Kulturkrig og svik
Denne kulturkrigen mot høyresiden ser ut til å være viktigere
for den vestlige venstresiden enn at moderate muslimer, kulturmuslimer, sekulære muslimer og eks-muslimer lider under
religiøst begrunnet undertrykking.
Og dermed styrker de nettopp den samme høyresiden, og særlig ytre høyre, ved å la dem få være helt alene om å kritisere islam, til og med politisk islam og fundamentalistisk islam. Folk
er med rette redd for politisk islam, og ytre høyre fosser frem
og "normaliseres" i debatten.
Den vestlige venstresiden begår dermed et dobbelt svik, først
vedå svikte sine kulturmuslimske verdisøstre og -brødre i deres arbeid og kamp for modernitetens reform av islam, og for
det andre ved å styrke ytre høyre og en polarisering som fører
til en generell frykt for islam og muslimer i vestlige land.
Dette sviket er direkte smertefullt og svært problematisk for
den liberale og sekulære venstresiden i muslimske land. Og
selvfølgelig for alle liberale eller venstreorienterte kulturmuslimer i vestlige land.
Hvorfor er det så mange på venstresiden som ikke ser dette, eller som ser det og lar det skje likevel?
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eistene og HEF

F legger mest vekt på "dialog" med religioner og trossamn. Riktignok er det i den nåværende ledelsen i HEF flere
m er opptatt av og ønsker å styrke religionskritikk. Nettopp
for har HEF gitt støtte til prosjekter og drift i Ateistene med
e samarbeid og midler.

istene kan opptre friere og skarpere enn den dialog-linja
m mange i HEF vil ha eller åpner for. Ateistene og HEF har
for forskjellige oppgaver og kan dels samarbeide og dels fore oppgaver. Men dette kan jo endre seg med nye personer i
trale roller i HEF. Da kan det bli enda mer dialog og mindre
tte til religionskritikk.

det viktige poenget er: I begge situasjoner kan ikke HEF erte Ateistene. HEF kan ikke erstatte Ateistene i perioder der
F er positiv til religionskritikk, og HEF kan ikke erstatte Atene i perioder der HEF er negativ til religionskritikk heller.
istene har en unik rolle som HEF ikke kan ha.

enovasjonsarbeidere mot overtro

a så med Ateistene sin fokusering?

istene jobber generelt mot overtroen på guder (alle guder),
nbaringer, dogmer etc., med spesiell fokus på de religionene
m fremstår som de mest irrasjonelle, skadelige, maktkåte og
ige i samtiden.

fleste av oss i Ateistene mener at kristendom og islam uter seg spesielt negativt blant religionene hos oss idag, og vi
userer derfor mye på disse. Hvilken religion som til enhver
står mest i fokus for vår kritikk kan nok variere noe over tid,
ra aktuelle saker i politikk og media, og ut fra våre medlemrs og tillitsvalgtes personlige interesser og tid/tilgjengelighet.

istene vil fortsette å bekjempe autoritære religioner på alle
ter, uavhengig av hvilke politiske vinder som blåser. Vi håper
å mange som mulig vil fortsette å støtte det viktige renovansarbeidet mot overtro i kultur og politikk.
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Det nærmer seg årsmøte, og styret har en stor oppgave i å forberede dette møtet og samtidig skissere
og prioritere arbeidet fremover i covid-19-året.
Ateistisk år 2021 – utkast
arbeidsprogram DE/21/12 - 20
1. Livssynsorganisasjon

Innsats for å bli godkjent
Verving frem mot tidspunkt for innsending
av medlemsliste
Sende bearbeidet utkast til program til Fylkesmannen?

2. Balanse mellom religionskritikk og verdigrunnlag
Strategi for å vise sammenhengen mellom
vårt verdisyn og vår
religionskritikk

3. Prioriterte saksområder
Program – verdigrunnlag
Prosjekter
Samarbeidsparter
Manesjen
Boksalg

4. Program og verdigrunnlag

Videreutvikle programmet –
Forberede fremstøt mot de politiske partiene før valgkampen –
Stortingsvalg 13. september

5. Personer og organisasjoner å samarbeide med

HEF, Humanistisk ungdom
Amnesty
Shakeel Rehman?
Ex-Muslims of Norway?
Hjelpekilden?

Født Fri – Shabana Rehman/Morten Guldberg (hva skjer?)
Kamzy Gunaratnam – ateist og blasfemiker
Epitel – religiøs psykopati

6. Events og datoer/merkedager

Seminar – "Religiøse og sekulære verdier" –
religionskritikk og blasfemi – februar?
Kvinnedagen 8. mars -- Blasfeministene

Årsmøte ateistene – før 1. april
Ateistenes Dag: 23. mars
Stortingsvalget 13. september
Oslo kulturnatt: 17. september
Årets ateist: midten av oktober?
Blasfemidagen: 30. september

BLASFEMINISTENE
PÅ FACEBOOK

Bli gjerne med i den nye Facebook-gruppa
Blasfeministene!
https://www.facebook.com/groups/blasfeministene
Formålet til gruppa er feministisk religionskritikk –
religionskritikk fra kvinner og alle andre som undertrykkes av autoritær religion. Her er det plass til både politikk og
humor i arbeidet mot ekle og autoritære religioner. Ideen til gruppa kom på et styremøte i Ateistene der noen av oss
lurte på om det var mulig å få til noe bra innslag eller gode, fornyende paroler til Kvinnedagen 8 mars. Gruppa favner
selvsagt bredere enn den ene dagen, men det kan jo være greit med noen konkrete mål også.
Det er nok en del enkeltpersoner som over tid har kommet på å kalle seg blasfeminist. Du finner dem som brukere på
Twitter, Reddit, i sør-koreanske metal-band og andre steder.
Men den aller første var kanskje Else Michelet, som kalte seg det på radio allerede rundt 1985. Hun er kjent for bl a
boka "En annen historie", om kvinnens stilling i Norge. Det ble også laget en TV-serie av denne boka.
Tiden er inne for å samle fokus og krefter for alle
blasfeminister, og gruppa har tatt helt av med snart 200
medlemmer i løpet av noen få dager.
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							Lovises hjørne:

Listhaugs gullkors er ikke vårt å bære!

Det finnes ingen gud. Dessverre
heller ingen julenisse, tannfe eller påskehare.

Derimot eksisterer det mennesker som
finner et beleilig maktmiddel i religion.
Slike mennesker finnes i alle land, og
i alle kulturer. Her på berget har det
tradisjonelt vært den kristne gudsforestillingen som har blitt brukt til å
kontrollere og legge føringer på andre
menneskers livsstil, ytringer, seksualitet, skjebne. Mange av oss som vokste
opp så sent som på 80/90-tallet har fått
merke det, noen av oss på kroppen.
I dag ser vi at et økende antall nordmenn søkes kontrollert av en muslimsk
gudsforestilling. Begge deler er uakseptabelt. Som etisk bevisste ateister kan
vi ikke forholde oss likegyldige til noen
av disse formene for maktutøvelse. Jeg
legger uten videre til grunn av det er
enighet om dette blant organisasjonens
medlemmer. Islam skal kritiseres. Kristendom skal kritiseres. Og hinduisme,
jødedom, åsatro, religiøs buddhisme,
new age, osv.

kun var eldre dieselbiler som hadde
blitt stoppet, mens teslaene bokstavelig
talt helt hadde sluppet unna. Slik selektiv rettshåndhevelse er myndighetsmisbruk, og heldigvis ikke lovlig.
FrP-politikeren Sylvi Listhaug har markert seg som en tydelig kritiker av muslimer, hvilket antas å være bakgrunnen
for en intern debatt om et eventuelt
samarbeid med henne. Undertegnede
synes dette er en strålende idé, dersom
målet er å skape splittelse internt og å
parkere organisasjonen langt ute på
høyre sidelinje i påvente av en lite verdig død.
Listhaugs varemerke er det lille gullkorset som alltid henger i et kjede rundt
halsen hennes. Den kristenkonservative politikeren har gjentatte ganger opptrådt sammen med herlighetsteologen
Jan Hanvold i sistnevntes pengemaskin,
Visjon Norge. Guilt by association er en
uting. Det er det da heller ikke nødvendig å ty til i tilfellet Listhaug.

Senest i budsjettforliket i desember
fikk FrPs innvandringsutvalg, under
Det er imidlertid ikke likegyldig hvor- ledelse av Listhaug, gjennomslag for
dan vi gjør dette. Dersom UP en helg at kristne skal prioriteres foran andre
med intensive fartskontroller klarer å flyktningegrupper i uttaket av kvotefå hanket inn en uvanlig pen sum til flyktningene. Rent juridisk er en slik
statskassen, høres jo dette samfunns- forskjellsbehandling tvilsom, sett både
gavnlig og trivelig. Like trivelig blir det i sammenheng med Grunnlovens disikke dersom det skulle vise seg at det krimineringsforbud og flyktingekon-

vensjoner Norge er tilsluttet.
Moralsk sett og omdømmemessig er
det imidlertid ikke mye å tvile på. Et
offentlig utspill fra Ateistene sammen
med en religiøs politiker som så tydelig støtter de mørkeste kreftene i Kristen-Norge, for å kritisere praksis blant
norske muslimer, vil være en skamplett
organisasjonen aldri vil kunne bli kvitt.
Flere styremedlemmer har i lengre tid
arbeidet for å sette søkelys på negativ
forskjellsbehandling av ateistiske asylsøkere. Retten til ikke å tro bør i en
rettsstat nyte samme rettsvernet som
retten til å tro. Det synes derfor mildt
sagt pussig å skulle søke samarbeid
med en politiker som aktivt motarbeider denne tankegangen.
Jeg forventer at UP stopper de råkjørerne de kommer over, være seg fletta nye
teslaer eller gamle volvoer, stylet etter
alle kunstens regler.
Jeg forventer at Norge likebehandler flyktinger og asylsøkere,
slik at de som har det største behovet for opphold får det, uavhengig religion eller ei. Og jeg
forventer at kritiske, reflekterte
ateister klarer å se at et samarbeid
med kristenkonservative Listhaug
gjør langt mer skade enn gavn,
både for sak og organisasjon.

Lovise Lindtner er jurist og
styremedlem i Ateistene
Til beroligelse for Lovise og
lesere av Oss Ateister Imellom fra redaktøren av OAI og
styreleder i Ateistene, Dagfinn
Eckhoff:
Et samarbeid med Sylvi Listhaug står ikke på dagsorden
i styret.
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T-skjorter tilsalgs!
Endelig har Ateistene egne T-skjorter
i bomull, takket være den ustoppelige
Shurika Hansen. God kvalitet og mykt
stoff.
Størrelser:
To typer, hvit og sort, og fem størrelser
av hver fra small til extra large
349 kr stk. + porto.
Kan evt. hentes etter avtale hos Dagfinn Eckhoff, Dalsbergstien 20A, Bislett,
tlf. 47 26 43 41
Bestilles hos post@ateistene.no
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