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Ateistene som livssynssamfunn

Søknad til Statsforvalteren om godkjenning som livssynssamfunn og
oppgave over tilskuddsberettigede medlemmer ble innsendt innen fristen 9. april. Søknadene er ikke ferdigbehandlet ennå. Det antas at vi vil
motta tilskudd for ca 200 medlemmer, som er halvparten av medlemsmassen.

Årsmøte 27. mars

Sted: Digitalt møte i Jitsi, møterom Ateistene
13 personer var tilstede på årsmøtet.
Dagfinn Eckhoff ble valgt som møteleder, og Thomas
Gramstad som referent.Josef Moradi og Ronnie Johanson ble valgt som
tellekorps. Ronnie Johanson og Matz Lonnedal Risberg ble valgt til å
signere årsmøteprotokollen.
Styreleder gikk gjennom årsberetningen.
VEDTAK: Årsberetningen ble godkjent.
VALG AV STYRE
VEDTAK: Hele styret inkludert spesifiserte roller ble valgt
under ett ved akklamasjon.
Styremedlemmer:
Dagfinn Eckhoff (gjenvalg som styreleder)
Hasse Bergstrøm (ny - regnskapsfører)
Lovise Lindtner (ny)
Thomas Gramstad (gjenvalg - nestleder)
Torleif Werenskiold (gjenvalg)
Revisor: Gunnar Seternes
Valgkomite: Tine Pettersen og Harald Fagerhus

Vi regner med å sees på Oslo
kulturnatt 17. september
Ateistene er medlem av Atheists in action (iaa)

Ateistene er medlem av Atheist
Alliance International (aai)
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Ateistenes
program
Programmet er forfattet av
Hasse Bergstrøm. Det ble
vedtatt av årsmøtet slik det
nå foreligger på våre nettsider:
https://ateistene.no/om-oss/
ateistenes-program/

Fra programmets innledning gjengis:
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 ikkereligiøst grunnlag.
Ateistenes grunnsyn har arven etter opplysningstidens filosofi som 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 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.

Bryt alle uskrevne regler som ikke er universelle.
Regler som ikke gjelder alle og forskjellsbehandler
folk, skal du ikke bry deg om.
Det er nettopp disse uskrevne reglene som brukes
for å holde folk nede av dem som allerede har makt.
Kamzy dukket opp hos organisasjonen Ateistene høsten 2020 – hun
påtok seg å overrekke Ateistprisen til den kjente religionskritikeren
Anders Torp, sønn av sektleder og djevleutdriver Jan Åge Torp. Selv
kaller hun seg ”ateist og blasfemiker”. Og så er hun en høyst frittalende stigende stjerne i Arbeiderpartiet.
To ganger har hun flyktet for livet gjennom sjøen – første gang som
toåring blant slanger i mammas armer på flukt fra borgerkrigen i Sri
Lanka. Andre gang som femtenårig AUF’er hodestups ut fra Utøya
mens skuddene smalt fra våpnene til Anders Behring Breivik.
Boka forteller om en intelligent,
klarttenkende og innbitt opprører, ei jente som klarer og våger å
tenke selv som politiker i Norges
største politiske parti.
Vi ateister er neppe de eneste
som vil følge din kamp - og vår
kamp - videre med interesse og
spenning!

I 2019 fikk hun brev fra Breivik, som beklaget at han hadde skutt etter
henne og ville ha støtte i sin kamp for å forkorte fengselsoppholdet.
Hun ble vettskremt da hun så hvem forfatteren var. Likevel fikk han et
fantastisk svar, hvor hun blant annet skriver:

Det finnes bare en eneste ting du har lov til å skrive
til meg: ”Jeg ber om tilgivelse, jeg tok feil – jeg angrer – dette skulle jeg aldri ha gjort.”
Så lenge du ikke kan mobilisere selvtillit nok til å
innrømme det, ønsker jeg deg en god rehabiliteringsprosess videre. Din kamp mot utenforskapet
er den eneste kampen vi deler, Anders.
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Ateistenes dag 2021

16 internasjonale organisasjoner i tillegg til Ateistene i Norge markerte Ateistenes dag. Bakgrunnen er, som det heter: Kampen for åpenlyst å bekrefte sin ateisme. Frykten for intolerante regjeringer, pøbel og religiøse ildsjeler.
To ganger tidligere har Ateistene tatt initiativet til å markere denne dagen. Første gang i 2019, foran Stortinget, sammen med Human-Etisk Forbund, Ex-Muslims of Norway og engasjerte enkeltpersoner.
Så kom Covid-19 i 2020, og markeringen ble rent digital, med taler fra Ateistene,
fra flyktningen fra Afghanistan - Josef Moradi - som levde her i skjul, og Shakeel
Rehman i Senter for sekulær integrering.
I år fikk vi leie Gamle Raadhus, Christianias første rådhus bygd i 1641. Opera til
folket leier dette fantastiske lokalet av Oslo kommmune, og disponerer lokalet til
konserter og konferanser.
Covid-19 begrenset også denne gangen arrangementets størrelse, men to viktige
deltakere bidro til å gi seansen innhold: Shabana Rehman, og Tom Hedalen fra
Human-etisk forbund - sistnevnte gjennom tale fra hjemmekontoret. Arrangementet ble utført i hovedsak som en samtale mellom Shabana Rehman og Dagfinn Eckhoff. Samtalen ble tatt opp på video og kan sees på Ateistenes nettside,
ateistene.no
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Dagfinn Eckhoff ønsker
velkommen sammen med
Shabana Rehman

Vi lever i et kristent land
og kan takke kirken og
kristendommen for en
rekke fridager med religiøs bakgrunn

tid til å komme meg opp igjen Jeg
kommer tilbake senere!."
Shabana:

Tusen takk for at jeg fikk delta i denne markeringen, som jeg mener er
verdens viktigste markering. Den
handler om hele menneskehetens eksistensgrunnlag. Den frie tanke, som
er vår fødselsrett. Alle barn skal
være født frie. Jeg vet hva det kan
koste å kjempe for menneskers tanMange har vi felles med jødene, som ke-, tale- og bevegelsesfrihet. Derfeirer rundt 25 helligdager. Musli- for er jeg veldig stolt av å være her
mene har fem på verdensbasis, og en og markere Ateistenes dag. Vi feirer
alle dem som tåler og må tie. Alle
rekke mer lokale helligdager.
dem som ikke tier, som skriker, som
Alle disse dagene handler i utgangs- lider.
punktet om feiring, tilbedelse, underkastelse under guder og deres Josef Moradi - respekt og kjærlighet
til deg. Din manglende tilstedevæprofeter.
relse er ikke taus. Takk Josef fordi
Nylig gikk en rekke internasjonale du holdt ut.
ateistorganisasjoner sammen og erklærte 23. mars som Ateismens dag. Min historie i norsk offentlighet har
Bakgrunnen er ateisters kamp i man- vart i 25 år. En kamp for ytringsge land for å kunne leve livet åpent frihet, for talefrihet, men først og
som ateister. (https://www.daysoft- fremst for tankens frihet. Jeg startet
i ett av de yrkene som krever full friheyear.com/days/atheist-day/)
I 22 land er det forbudt å forlate het: Stand up komedie. Jeg oppdastatsreligion og erklære seg som get at jeg ikke hadde den samme tanikke-religiøs. De som gjør det risike- kefriheten og eksistensfriheten som
andre, og det var da kampen startet.
rer forfølgelse og fengsling.

noen mottar dette, reagerer på dette - troen på at man kan tillate seg å
mobbe og forfølge andre mennesker
fordi de ikke har samme tro som deg.
Og dette er to mennesker som er født
inn i samme trosretning.
Når noen først velger annerledes enn
flokken sin, så må vi se på hvilke reaksjoner individer møter. Og det er
der vår sympati og solidaritet må
være.
Fordi verden er sånn som den er, så
må vi fortsatt kjempe denne kampen.
Derfor må vi også fortsette å markere denne dagen.
Jeg har jo de siste årene vært leder
for Født Fri. Gjennom denne tiden
kom vi tett innpå ulike miljøer og
hva som rører seg der. Det er fortsatt et sterkt behov for å holde på
den ene sannheten, og beskytte seg
mot religionskritikk. Vi har for mye
tålmodighet.
-------Dagfinn:

Både vi i Ateistene og Shabana har
reagert på at den ytterst konservative islamistiske organisasjonen Islam
Bare i løpet av de siste ukene har jeg Net samler inn betydelige penger for
møtt to totalt forskjellige reaksjoner å etablere et tilbud til ungdom på
fra to personer med samme trosbak- Stovner. Hva vil du si om den saken?
grunn. En kvinne fra Afghanistan og
Shabana:
en ung mann fra Pakistan.
Jeg engasjerer meg i dette fordi Islam
Den unge mannen skrev til meg: "Du Net samarbeider med en annen orvet ikke hvor heldig du er!" Han le- ganisasjon om å lage et "kultursenver i en familie som ikke aksepterte ter" for barn og unge. Jeg har jobbet
at han ikke lenger var troende. De i Groruddalen, med ungdom der, jeg
aksepterte ikke helt hverdagslige har sett utfordringer de står i. Mer
ting, at han var glad i dyr, fritiden konservatisme vil ikke føre til minhans. Han lever også med viten om dre utenforskap.
at hvis dette kommer ut, kan det
Min kritikk går ut på at Stovnerrekomme voldelige reaksjoner.
vyen som var en stor suksess med
Den andre reaksjonen jeg fikk var ytringsfrihet, talent og kontakt med
Josef Moradi klarte ikke å delta den- fra en ung afghansk kvinne som storsamfunnet ble umiddelbart stopbor i Norge, i frihetens land. "Du pet i kjølvannet av Født Fri.
ne gangen:
skal brenne i hælvete, du er en heks,
"Jeg må dessverre informere deg om at hvorfor hater du islam?" Jeg har hørt Vi må ikke la fordommer og uforjeg trekker meg fra Ateistenes Dag ta- mye, men jeg ble overrasket - over stand stoppe utvikling og frigjøring
ler. Jeg blir kvalm av å tenke om alt hvordan noen kunne bli drevet til et som var igang blant ungdommen i
jeg har gått igjennom i ca. 10 år. Jeg sånt hat, og hvordan sånne forhis- Groruddalen.
har vært under ganske mye press uten toriske og kvinnefiendtlige ord som
---en eneste dags pause, og trenger litt heks kunne bli brukt uten tanke på at
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23. MARS – DEN INTERNASJONALE
ATEISTDAGEN
Tom Hedalen

på vegne av Human-etisk Forbund
(og medlem av Ateistene)

Ateister på flukt: den
utsatte og ofte usynlige
minoriteten blant minoritetene
•
23. mars markerer
vi den internasjonale
ateistdagen.
Selv om majoriteten av Norges befolkning ikke lenger tror på noen Gud, og
selv om ateisme eller det å ikke vedkjenne seg noen tro faktisk – heldigvis! – er
økende på verdensbasis, er det likevel
slik at de fleste ikke-troende er minoriteten blant minoritetene.
Som livssynsminoritet møter de mange
av de samme utfordringene som andre
minoriteter – etniske, religiøse – men
uten noen verdensomspennende religion
til å tale deres sak når de opplever forfølgelse eller overgrep.
Som verdens største humanistorganisasjon har derfor HEF et særlig ansvar for
å stå opp for de ikke-religiøses kamp mot
usynliggjøring, diskriminering og forfølgelse.
Fordi det er fortsatt slik at humanister, ateister og ikke-troende verden over
opplever utestenging, ekskludering, diskriminering – og i mange tilfeller vold
eller trusler om vold – i verste fall med
døden til følge – på grunn av sitt livssyn.
I hele 22 land er det kriminelt å forlate
troen (det som ofte kalles apostasi), og
i 11 av disse landene kan dette potensielt
straffes med døden.
Blasfemilover er enda mer utbredt – hele
68 land kriminaliserer «blasfemi», som
kan spenne fra alt fra religiøs kritikk, det
å såre religiøse menneskers følelser til å
fornærme religionen – i flesteparten av
disse landene kan blasfemi gi fengselsstraff.
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Akkurat nå sitter for eksempel bloggeren
Raif Badawi i et Saudisk fengsel, med en
dom på 10 år og 1000 piskeslag på bakgrunn av anklager om blasfemi. I april
2017 ble en annen ung saudier, Ahmad Al
Shamri, dømt til døden «for ateisme». Siden har ingen hørt fra ham.
Samme år ble den pakistanske studenten
Mashal Khan brutalt drept av en lynsjemobb bestående av andre studenter, etter
anklager om blasfemi. Årsaken? Mashal
hadde kalt seg «the Humanist» på Facebook…
Denne utviklingen ser vi dessverre flere
steder. Ateisme sidestilles med terrorisme eller blasfemi i land hvor dette straffes hardt, både i og utenfor loven. Dermed blir det å være ateist eller humanist
i seg selv en forbrytelse. Ved å gi uttrykk
for livssynet sitt risikerer man forfølgelse, lange fengselsstraffer eller til og med
livet.
Og tendensen brer om seg – også i Europa opplever nå ikke-troende økende grad
av forfølgelse og diskriminering.
I Ungarn mistet nettopp en ung mann
jobben på grunn av en bloggpost publisert for flere år siden, der han uttrykte
sin motstand mot den kristne dåpen. I
Polen stilles i disse dager en musiker for
retten, anklaget for å «såre religiøses følelser». Strafferammen er potensielt flere
år i fengsel.
Disse eksemplene viser hvordan trusler og anklager om blasfemi eller apostasi kan brukes som våpen av autoritære
myndigheter for å stilne all mulig slags
samfunnskritikk.
Nettopp derfor er det viktig å ta trusselen mot forfulgte ateister på alvor – ikke
som en kuriositet, men som en lakmustest på situasjonen for et knippe grunnleggende demokratiske rettigheter som
ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.
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For å sette den stadig vanskeligere situasjonen for ikke-troende på agendaen har
HEF derfor styrket sitt internasjonale engasjement betraktelig det siste året.
Freedom of Thought-rapporten publiseres årlig i samarbeid med vår internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International. Rapporten dokumenterer og
analyserer situasjonen for ateister, humanister og ikke-troende verden over, og
er dermed en unik kilde til kunnskap for
politikere og beslutningstakere.
Gjennom kampanjen Humanists at Risk
hjelper vi forfulgte humanister og ikketroende i land der dette er forbundet
med høy risiko, og jobber for at de skal
ha mulighet til å få lovlig asyl i trygge
tredjeland.
Det var derfor en svært gledelig nyhet vi
fikk i januar i år, da Josef Moradi endelig
fikk opphold i Norge.
HEF har i mange år uttrykt bekymring
over norske utlendingsmyndigheters
praksis med å avslå asylsøknader fra
ateister på det vi mener er mangelfullt
kunnskapsgrunnlag. Vi konstaterer nå at
UDI endelig har oppdatert sine retningslinjer om dette, samtidig som en ny rapport slår fast at Afghanistan ikke er et
trygt returland for ateister.
Det er både en prinsipielt viktig og personlig seier.
Livssynsfrihet og ytringsfrihet henger
sammen. De må gjelde for alle, også for
ateister og ikke-troende.
I en verden der religion i økende grad
brukes for å innskrenke grunnleggende
rettigheter er det helt nødvendig å stå
opp for retten til å ikke tro.

Islam Net utad og innad
Fahad Qureshi er enerådende karismatisk leder
i studentorganisasjonen Islam Net. Organisasjonen er Norges største muslimske organisasjon
med over 2000 medlemmer. Organisasjonen
fremstår meget moderne på nettet med suggererende bruk av media - akkompagnert av sløvende "musikk", og svært reaksjonær når det
gjelder budskapet som spres, med hensyn til
religiøs ideologi, kvinnesyn, klesdrakt og opptreden.

Illustrasjon Ragnar Børsheim

(Sitat avisa Oslo:) " Det var i forbini Groruddalen?
delse med høytiden ramadan at
Islam Net planla å donere matvarer – Det er ikke første gang Islam Net
deler ut mat. Vi har hatt matuttil Fattighuset for 50.000 kroner. På
delinger tidligere, men ikke til Fatgrunn av det store behovet økte de
tighuset.
budsjettet til 100.000 kroner. – Så vi
starta en innsamling på Facebook.
Innad forkynner han islamisme av
Vi har deltatt på hans møter, og fulgt Vi gikk ut for å kjøpe inn matvarer.
tyngste kaliber. “Dette livet er en test”
ham på nettet. Ikke minst engasjerer Vi kjøpte inn kjøtt, et par hundre kilo – (på om du er verdig til Paradiset eller
vi oss når han nå har kjøpt lokaler på med ris, egg, tomatsuppe, olje og
om du må belage deg på Helvete, hvor
mye mer. Vi gjorde innkjøpene i går
Stovner for å lage ungdomsklubb.
din hud skal svis av – gang på gang,
og tenkte å gi det ut i dag ettersom
siden Allah koser seg med å gi deg ny
Fahad er dyktig – fremstår utad i kjent det er siste dagen fattighuset holder hud og la deg gjennomgå flammene
Frelsesarmé-stil, deler ut mat til tren- åpent i anledning påsken. –
pånytt og pånytt.)
Vi ateister har fulgt Fahad Qureshi i
mange år. Siden Hedningsamfunnet og
Islam Net hadde parallelle gatemøter
på Egertorget, og diskuterte over mikrofon om kvinners plass i samfunnet,
og vi ateister lot forbipasserende prøve
burka.

gende:

- Det er lett å tenke at dere gjør
dette for å stille dere selv i bedre lys
etter debatten om aktivitetssenteret

I det videre presenterer vi utdrag av det
han skriver på sin egen nettside.

"Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner
et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitetssenter
i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i
belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah,
enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver
som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har
støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah."
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Vi kan starte med å se rundt oss; de fleste av oss vil se menneskelagde produkter. Hvorfor
har vi laget dem? Mest sannsynlig for at vi skal være i stand til å dekke våre ulike behov. Vi
kan si det slik at alle tingene vi lager, er ment å tjene oss. Dermed kan vi spørre oss selv;
hvorfor skapte Gud oss, dersom det ikke var for å tjene Ham?
Kommer gode ikke-muslimer til Helvete?
“Vil et menneske som tilsynelatende gjør godt hele livet, men dør uten å være muslim, ende i Helvete? Hvordan kan det i så
fall rettferdiggjøres av en god og tilgivende Gud?
Dette går imot det Gud selv sier i Koranen. Han sier at intet annet enn islam vil bli akseptert og man vil være blant taperne
i det kommende liv (oversettelse av betydningen):
«Og enhver som ønsker annet enn islam som religion – aldri vil det bli akseptert av ham, og i det hinsidige vil han være blant taperne.»
Det er ingen mat å spise i Helvete unntatt fra Zaqqoom-treet, hvis frukt er som djevelhoder. Det er så bittert at halsen snører
seg sammen og de kan nesten ikke svelge det, men det er alt de har å spise så de må spise det. Dette er hvor forferdelig det vil
være i Helvete og man kan trygle så mye man vil om å få lettet straffen, men da vil det være for sent. Straffen i Helvetesilden
blir verre og verre og de som avviser islam vil bli der for evig og alltid.

Troen på dommedag
Livet er som nevnt en test for oss mennesker.
Hadde vi ikke vært begavet med intellektet og evnen til å ta frie valg, ville vi automatisk gjort det Gud ville at vi skulle gjøre.
Fordi vi har evnen til å velge selv blir livet en test: Underordner vi oss Guds vilje, eller gjør vi det ikke? Eksamener, prøver,
tester, er til for å se om vi fortjener å bestå eller ikke. Når vi består en eksamen har det positive konsekvenser og når vi stryker har det negative konsekvenser. Det samme gjelder livets eksamen. Vi vet at Gud eksisterer, vi vet at vi er skapt med en
hensikt, og vi vet at livet er en test.

Man velger selv om man vil til Helvete
Helvete er ikke vår standard destinasjon. Gud har gitt oss valget om vi vil til Helvete eller Paradis. Du velger selv hvordan du
vil leve livet ditt. Om du velger å underordne deg Gud er Paradisets vei åpen for deg, om du velger å forkaste islam, er Helvetes vei åpen for deg. Veiene er klare, og valget er ditt.

Vår anbefaling:
Den går til hvem som helst som er opptatt av hva vi alle, og ikke minst barn og ungdom
kan møte. Gå inn på Islam Nets sider (Islamnet.no). Se hvordan de presenterer seg. Hør
hvordan suggererende "sannheter" pakkes inn i fordummende og søvndyssende “musikk”.
Bli klok - og bli med på å avsløre hva denne middelalderske forkynnelsen består i.
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Bare 4, Fahad?
100 % suksess! 4 radikaliserte kvinner innom
Islam Net. 4 vil hjem igjen fra Syria!
Fahad Qureshi har blitt konfrontert med at 4 unge norske kvinner med innvandrerbakgrunn hadde en periode
vært aktive i Islam Net, før de ville videre – f lyktet til Syria, giftet seg med IS -terrorister – og nå vil de hjem
igjen. Bare fire, sa Fahad til sitt forsvar. Bare fire? 100 %, Fahad, 100%! Gratulerer!

ISLAM NETS MÅL OG MÅLBRUK
RONNIE JOHANSON

"KAN DEMOKRATIET I NORGE GJENINNFØRES HVIS SHARIALOVER
BLIR VEDTATT?"
Islam Nets leder Fahad Qureshi uttaler til Dagen sist lørdag at «Vi har
aldri jobbet for eller sagt at Norge
skal styres med sharia.» Det stemmer ikke. Språkbruken deres er endret; la oss håpe at det samme gjelder målet.
For noen år siden pleide Qureshi
å stå på Egertorget for å informere

om bevegelsen sin. Jeg stilte ham en
gang følgende spørsmål:
«Jeg har forstått det slik at dere ønsker å innføre sjarialover i Norge,
men at dere ikke er jihadister som
vil bruke vold for å oppnå det. La oss
anta at dere klarer å få det til ved demokratiske midler. La oss videre anta
at etter at vi har prøvd deres samfunnsmodell noen år, ønsker et fler-

tall av folket å avskaffe den igjen. Vil
det være mulig?»
Når jeg husker svaret hans ordrett, er det fordi jeg kommenterte det slik: «Pussig at du bruker
de ordene om demokratiet ; jeg
brukte dem selv i et avisinnlegg
om islamister for noen uker siden.» Qureshi sa nemlig:

«Nei, det vil ikke være mulig. Vi ønsker å bruke demokratiet til
å avskaffe det.»
9
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Ateistenes styre:

Hasse Bergstrøm
Regnskapsfører og styremedlem i Ateistene

74 år. Sosialøkonom og jurist, med
lang undervisningspraksis fra videregående skole og Universitet
i Oslo, og mange år som lærebokforfatter.

Når ble du ateist?
Jeg ble som alle andre født fri som ateist
- i 1946. Med ateistiske foreldre ble jeg
ikke så mottakelig for religiøs indoktrinering i hjem og skole. Jeg er faktisk
kjemisk fri for religion, uten problematisk bagasje med barnetro og religiøs
oppdragelse. Det er nok en del ateister
som fortsatt er preget av bruddet med
en barnetro.

Hvorfor er du ateist?

Jeg tror forklaringen kan belyses med
et lite referat fra blasfemisaken mot
Arnulf Øverland i 1933. Han ble som
kjent tiltalt for blasfemi etter å ha ertet på seg predikant og leder for presteutdanningen ved Menighetsfakultet,
Ole Hallesby, ved å holde foredraget
«Kristendommen, den tiende landeplage». En motstrebende riksadvokat ga til
slutt ordre om tiltale og en heller passiv
statsadvokat stod pliktskyldig på aktoratsiden mens Øverland skulle avgi forklaringen overfor lagmannsretten, ledet av lagmann Chr. L. Rolfsen1:
Jeg spør Dem, tiltalte Øverland. De vet jo at det er religionsfrihet
her til lands?
Nei, langt ifra, det vet jeg aldeles ikke. Her i landet hersker religionstvang. Jeg vil gjerne gjøre mitt for at
vi kan få en slik frihet. Jeg har forsøkt
å gjøre mitt til å utrydde det systemet
av vrangforestillinger som kristendommen har stilt i veien for åndelig utvikling, for å forkrøple ….
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Lagmannen klubber voldsomt. Rød i
toppen og hei dundrende sinna:
De får ikke bruke den slags ord.
De er advart. De får moderere Dem!

Først seinere har det blitt klart at seks
av dem hadde stemt for fellelse, men
det krevdes sju stemmer for å stemple
tiltalte som skyldig.

Arnulf Øverland ble frifunnet. Kristenfolket ble så forbannet at de fem måneder seinere stiftet Kristelig folkeparti, i
skuffelse over dommen og til Venstreregjeringens holdninger til saken. Kristenfolket utgjør fremdeles en formiLagmannen klubber igjen. Han er helt dabel makt i samfunnet, som trenger
mørkerød i ansiktet nå. Forsvarsadvo- opposisjon.
kat Emil Stang (som et år seinere ble
Blasfemiparagrafen la seg etter dette
høyesterettsdommer):
til å sove i nesten hundre år, påstås det.
Fordi om lagmannen er uenig Den ble formelt opphevet i 2015. Men
med Øverland, må De sannelig la ham historien om denne «sovende» paragrafen er ikke helt sann. Den bare lot
få snakke ut.
som om den sov. I virkeligheten har
Lagmannen er rasende, men Øverland den ligget og ulmet hele tiden, med et
fortsetter, også han nokså opphisset nå: våkent skråblikk på det ene øyet. Den
har riktignok ikke vært direkte grunnJeg vet ikke riktig om jeg er lag for straffesaker siden 1933, men den
tjent med at lagmannen forklarer seg våkner av og til og skriker. For eksempå mine vegne, det er jo tross alt jeg pel i filmsensuren av «Life of Brian», filsom er tiltalt og er bedt om forklaring!
men som i 1980 ble markedsført i Sverige som så morsom at den var forbudt
Publikum brølte av latter. Sosietetsda- i Norge som blasfemisk.
mer, skuespillere, forfattere, ja til og
med teologer blant publikum lo fra Myklesaken fra 1958 hadde også paralåpen hals.
leller til blasfemiparagrafen.

Det er ganske andre ting her
til lands som burde modereres. Hva har
ikke Kristendommen medført av elendighet!

Lagmannen sank sammen, og så ut
som en tordensky. Han begynte å forstå
at hvis han ikke lot tiltalte forklare seg
sammenhengende, kunne Høyesterett
seinere oppheve hele dommen.

Forbudet mot blasfemi lever nå videre,
noe merket og skadet, men i live, i straffeloven § 185. Det er fortsatt forbudt å
krenke religiøse følelser.

Derfor er jeg ateist.

Etter tre – fire timer var det hele over.
Lagrettens 10 medlemmer, med landbruksdirektør Ola Bjanes i spissen, 1) Fritt fra Axel Kielland: La oss se på
kom ut etter et kort møte: Ikke skyldig. saken…, Aschehoug, Oslo 1958
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Ateistenes styre

Dagfinn
Eckhoff
Styreleder i Ateistene
og redaktør av medlemsbladet
Oss Ateister imellom
74 år
Arkitekt og pensjonist –
Ateist på heltid

Hvordan ble du ateist?
Født inn i en familie med to generasjoners ateisme på farssiden
(men oldefar var prest)

dlingslærers timer. Men klassekameratene spurte meg – ”hva tror
du på, da?”

Jeg møtte tvungent Fadervår på
barneskolen med tunga ut av
munnen – trodde ikke frøken ville
se det. Men hun ble sprutrød i
ansiktet.

Jeg hadde nettopp fått en fantastisk bok om Naturen av farfar,
med bilder av jordens og naturens utvikling. Jeg tror jeg fortsatt kan navnet på 20 ulike skrekkøgler. Dette var jo virkeligheten.
Jeg svarte ”jeg tror på naturen!”

Jeg spurte hjemme om de trodde
på gud og Jesus? At Jesus for
opp til himmels – ”han måtte jo
ha brukt en rakett?”
Jeg ble lettet. De trodde ikke på
gud.
”Men hvorfor må jeg lære dette
tullet? Vi trenger jo ikke pugge
Asbjørnsen og Moe?”
Jeg slapp kristendomsundervisningen og fikk tegne i min yn-

”Han trur på et tre i hagan!” Etter dette var jeg på mange måter
fredløs i skolemiljøet i Bærum.
Fortsatt er jeg opptatt av evolusjon og vitenskap. Det kommer
stadig flere utrolig flotte bøker og
youtube videoer om naturens og
menneskenes utvikling. Hvordan
kan man finne plass til gudetro i
vårt moderne verdensbilde?

Og hvordan kan kristendommen
og islam leve videre med sin
uvitenhet om virkeligheten, med
sin undertrykkelse av kunnskap
om hvordan vi mennesker er satt
sammen? Og med sin tilhørende
kontroll av livet, av barndommen,
med sin undertrykkelse av kvinner og livsutfoldelse?
Jeg gleder meg over å se at kristendommens svartsyn er på vikende front. At ateismen er på
fremmarsj både her i landet og
på verdensbasis. Jeg gleder meg
over at en ung svensk jente kan
ture frem med sin velbegrunnede
erkjennelse om at vi mennesker
ikke tar ansvar for kloden. At hun
slipper frem og blir lyttet til i internasjonale fora. For gud har for
lengst forlatt oss.

tegning ragnar børsheim
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Ateistenes styre

Ronnie Johanson
Varamedlem i styret
Forfatter av en rekke
religionskritiske bøker
80 år og still going strong

Hvorfor jeg er ateist
Å være ateist vil si å ikke ha noen
gudstro. Når jeg ikke tror det
finnes guder, nisser, troll eller
andre overnaturlige vesener, er
det fordi det ikke finnes overbevisende grunner til å tro noe
sånt. Det finnes riktignok utallige
beretninger fra troverdige personer som mener å ha opplevd
noe overnaturlig, men slike opplevelser kan alltid ha en naturlig
forklaring. Hallusinasjoner og
illusjoner er velkjente, psykologiske fenomener.
Jeg har selv selv sett et spøkelse
(det skjedde da jeg seks-syv år).
Men jeg sier som Henrik Wergeland: «Jeg hverken tror på gjenferd eller Fanden. Jeg tror det
spøger indenfore panden». (Se
min bok «Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk» s. 16.)
Jeg kan imidlertid ikke bevise at
det ikke finnes f.eks. en skaper.
Det er bare ytterst usannsynlig, og løser ikke problemet om
hvordan verden har oppstått. For
hvordan skulle så skaperen ha
oppstått?
Det er prinsipielt umulig å bevise
at noe ikke finnes – med mindre
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det strider mot logikken. Jeg pleier å si at det skal ta meg femten
sekunder å bevise at «Gud» ikke
finnes. Hvis noen gidder å høre
på, sier jeg noe sånt som at:
«Han er allvitende, ikke sant?
Altså vet han på forhånd at en
naturkatastrofe som ikke kan
være forårsaket av mennesker (f.
eks. et jordskjelv som det i Lisboa
i 1755), kommer til å ta livet av
en mengde uskyldige små barn
under store lidelser. Han er allmektig, så han kan forhindre det.
Men gjør han det? I hvert fall ikke
hver gang noe sånt skjer. Kan han
da være god?»
Dette er min formulering av «det
ondes problem», som teologene
har slitt med i et par tusen år
uten å ville innse den eneste
mulige løsningen: Et vesen som
samtidig er allmektig, alllvitende
og godt, kan ganske enkelt ikke
finnes. Et vesen som er allmektig
og allvitende, ville være en djevel.
(Men jeg er ikke satanist, for vi
har ingen grunn til å tro at Satan
skulle finnes.)
Ateisme er ikke i seg selv et
livssyn; det er en nødvendig
(men ikke tilstrekkelig) del av et
ateistisk livssyn. Et livssyn bør
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omfatte en virkelighetsoppfatning
(herunder eventuelt ateisme), et
menneskesyn og en etikk. Mitt
livssyn kalles humanisme.
Humanismens grunnleggende
verdi er menneskeverdet: Det syn
at hvert enkelt menneske har den
samme, for oss ukrenkelige verdi.
Etter mitt syn er menneskeverdet
ikke medfødt; fordi det hverken er
gitt oss av en gud eller av naturen
(som utelukkende følger naturlovene.) Menneskeverd er noe vi
mennesker eventuelt må velge
som vår grunnleggende verdi.
Av menneskeverd følger menneskerettigheter, som igjen
medfører demokrati og rettsstat.
(Mens det omvendte ikke er tilfellet: Demokrati medfører ikke nødvendigvis menneskerettigheter.
Jeg skriver mer om livssyn i min
bok JESUS – Hva forskningen sier
mens Kirken tier; kapitlet «Jesu
etikk og human etikk).
Ronnie Johanson

Ateistenes styre

Lovise Lindtner
Styremedlem
Jurist og skribent

Jeg vokste opp i en familie
hvor religion ikke var noe tema.
Hverken foreldre eller besteforeldre var religiøse. Jeg fikk
rasjonelle og fordomsfrie svar når
jeg spurte de voksne om verden
rundt meg. Inntil jeg begynte på
skolen, levde jeg i lykkelig uvitenhet om himmel og helvete.
Så sent som på 80-tallet i Norge
syntes det imidlertid å ha hersket
en oppfatning om at det var bønn
og salmesang som ville gjøre
susen i å styrke barns evne til kritisk tenkning og læring. Det var i
hvertfall slik vi startet skoledagen.
Min ellers dyktige og fornuftige
klasseforstander fortalte drøye
røverhistorier i kristendomstimene.
Jeg var dypt skeptisk. Foreldrene
mine hadde eksempelvis alltid
terpet på at mørket ikke var noe
å være redd for. «Det finnes ikke
noen usynlige ånder der» lo de.
Men det var jo nettopp det jeg
lærte i kristendomstimene...
Enda drøyere var røverhistoriene
jeg fikk meg presentert på det
lokale bedehuset. Der fikk jeg
også vite at straffen for ikke å
tro på dette, var evige pinsler i
helvete. De andre barna i nabolaget kunne ivrig bekrefte at det
var slik det forholdt seg. Det ville
bokstavelig talt gå raka veien til
helvete med hele familien min om
vi ikke ville følge Jesus. Eller om vi
drakk øl. Eller bannet. Eller hadde
sex utenfor ekteskapet. Eller misbrukte Guds navn. Eller lot være å
døpe ungene.

Etterhvert fikk jeg også vite at det
kunne være risikabelt å danse,
plystre og spille kort. Teologien
var visst litt usikker her, men jeg
konkluderte med at det trolig var
tryggest å la være. I takt med at
fy-listen vokste, ble nattesøvnen
min dårligere. Jeg så med dyp
bekymring på de tankeløse foreldrene mine som syntes mest opptatte med livene sine her og nå.

Vi har ett liv, og
jeg har fanden meg
tenkt å ha det bra!
Men, jeg var heldig. Jeg slapp å
være redd lenge. Foreldrene mine
skjønte hva som foregikk. De tok
meg på alvor og oppfordret meg
til å tenke selv.
Da jeg noen år senere mottok
innbydelse til konfirmasjonsundervisning, var jeg ikke et sekund
i tvil. Jeg hadde fått min dose
blind tro, dogmer og skremsel. Vi
har ett liv, og jeg har fanden meg
tenkt å ha det bra!
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Ikke alle var like heldige som jeg.
Det er vanskeligere å bryte med
religion når både familie og venner
er involvert. Barn i den norske
skolen idag slipper unna både obligatoriske salmer og bønn. Bedehuskulturen fremstår som en kuriøs
anakronisme.
Men sekulariseringen er langt
fra fullendt. Fortsatt møter barn
forkynnelse under skolegudstjenester.
Skolens livssynsfag er langt fra nøytralt.
Pengepredikanter utnytter sårbare
mennesker.
Problemene som møter barn og
unge som vokser opp med islam er
jeg redd storsamfunnet bare aner
konturene av.
Og nettopp derfor trengs en organisasjon som Ateistene. En organisasjon hvor folk tenker selv og det
er høyere enn himmelhøyt under
taket!
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Thomas
Gramstad
Nestleder i styret
Engasjert i ulike religionskritiske
fora, Blant annet religionskritisk
forlag.

Når ble du ateist?
Mine foreldre var det vi idag
kaller kulturkristne, og sendte
meg først på Sankt Sunniva og
deretter på KG. Dermed ble kristendom noe jeg måtte ta stilling
til tidlig. Jeg var skoleflink og kom
godt ut av det med lærerne på
skolen, som jeg opplevde som
kunnskapsrike og imøtekommende. Men jeg kunne ikke forstå
hvordan de kunne tro på alt det
kristne! I første omgang var mitt
fokus hvordan Gud og kristendom
strider mot naturvitenskap og
logikk.

Andreas Edwien, først gjennom
som er fundamentale å vite om
hans bok "Dogmet om Jesus".
for mennesker: forskjellen melEdwien har en sylskarp og presis
lom sant og usant, og mellom rett
kritikk av kirke-kristendommens
og galt -- alt dette ville jo da belære og teologi, og hvordan disse
stemmes eneveldig og lunefullt av
henger sammen med dens utAllmakt-monsteret ("Guds vilje").
viklingshistorie, med spesiell vekt
på Jesusdyrkelsen. Hans kritikk er Å gjøre påståtte åpenbaringer av
både idehistorisk grundig og lærd, "Guds vilje" til grunnlaget for å
avgjøre hva som er sant og usant
samtidig som den også er klar og
tydelig, og ikke minst dagsaktuell. og for hva som er rett og galt, er
å gjøre mennesker epistemoloEt annet tema jeg hadde kjent en
gisk og etisk inkompetente - å
del på, nemlig monoteismens infrata oss evnen og muligheten til
nebygde og ufravikelig totalitære
karakter, er også grundig behand- å avgjøre spørsmål om sannhet/let og analysert hos Edwien. Para- usannhet og rett/galt på den
eneste måten disse kan avgjøres
doksalt nok er det som regel mer
på: ved kombinasjon av observasskadelig, både for en selv og for
omgivelsene, å tro på én Gud enn jon (sansning), eksperimentering,
gjennomtenkning (fornuftsmessig
å tro på mange.
analyse), samt fantasi, innlevelse
og introspeksjon.

På universitetet ble jeg også
opptatt av etikk, politikk og filosofi/idehistorie, og så hvordan
kristendommen kommer til kort
også på disse områdene. Jeg ble
medlem av Human-Etisk Forbund. Hvorfor er du ateist?
På denne tiden var også Monty
Python på sitt høyeste og mest
Fritt etter Bakunin: Dersom Gud
aktive (samtidig med sin noreksisterer må Han/Det bekjempes.
ske avlegger KLM), og vi hadde
Ideen om en allmektig enevoldstilogmed en Monty Pythongud er en gift som fremmedgjørstudentforening. Dette ledet i sin
menneskene fra både "Det Gode",
tur naturlig til medlemskap i Hed- "Det Sanne" og "Det Skjønne".
ningsamfunnet.
Gudsbegrepet visker ut forskjeller
Omtrent samtidig oppdaget jeg
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Allmaktsmonsteret er ikke noe
annet enn et maktpolitisk herskeredskap som reduserer menneskene og begrenser vår frihet.
Ateister sier at mennesker er
frie, vi har ingen Herre, og vi står
derfor fritt til å bruke våre evner,
fornuft, fantasi og fø l e l s e r
både alene og sammen med
andre.

Torleif
Werenskiold
Styremedlem i flere år,
styreleder 2015 - 2016

Hvorfor er du ateist - og
hvordan landet du på det
standpunktet?
Mitt navn er Torleif Werenskiold
og jeg er for tiden styremedlem
av Ateistene. Jeg har vært med
i foreningen i flere år, vært
med i styret som varamedlem,
styremedlem og i perioden 2015 –
2016 var jeg styreleder.
Jeg har vokst opp i et hjem der
mine foreldre var ateister, begge

var beleste og for moro leste min
far en del i bibelen da han mente
den var en god eventyrbok. Men
det var pga min mors familie at
jeg både ble døpt og konfirmert,
men som min egen familie var
sterkt uenig i. Men hva gjør man
ikke for å bevare familiefreden.
Først en del år senere meldte jeg
meg ut av den norske kirke.

Jeg er filosofisk inspirert og påvirket av opplysningstidens ideologi
som fremmet tanken om for-

nuften. For med fornuft kan mennesket forstå verden bedre og
at fornuften bør settes over fortidens folketro og religion. Målet
for opplysningstroens rasjonelle
menneske er viten, frihet og lykke,
en tankegang vi fortsatt bør følge.

Jeg er med i Ateistene da jeg
mener vi har en viktig funksjon
i det norske samfunnet og en
stemme mot religionenes makt
over det enkelte menneske.

Torleif leder an i kvinnekampen
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Josef Moradi
Styremedlem i Ateistene
Flyktning fra Afghanistan - endelig norsk statsborger

STÅ FREM, du er ikke
alene! Du skal leve en
gang og ikke la livet ditt
bli styrt av andre rundt
deg. Velg din egen vei,
men gi din støtte til dem
som ikke har samme mulighet til å uttrykke seg
pga islamske diktaturer
og religiøse kulturer.
Hvordan ble du ateist?

For meg betyr det å være en ateist
det samme som å være et fritt menneske. Jeg vil kjempe slik at andre
mennesker også skal få muligheten
Jeg ble født og vokste opp i et veldig til å ha den friheten, og Ateistene er
religiøst samfunn, hvor hver enes- det beste stedet hvor jeg kan samarte ting er knyttet til islamsk lære og beide med andre engasjerte ateister.
gud (allah). Som barn visste jeg ikke
at det eksisterte mennesker som ikke Ateistene har hjulpet meg mye i satror på gud og som ikke har noe re- ken min ved å spre ordet rundt slik
ligion i det hele tatt. Først som ung- at andre ble kjent med saken og omdom hørte jeg folk snakke om at det stendighetene rundt den. Vi klarte
finnes mennesker som ikke tror på å engasjere mange andre ateister og
gud. De beskrev dem som at «de le- humanister, noe som medførte at jeg
ver som gress, blir født om våren og fikk asyl til slutt. Nå er det min tur
dør om høsten», i betydning helt ver- til å hjelpe andre i en slik situasjon
diløse. Som barn syntes jeg det var som jeg var i, og Ateistene er det beskjemperart at slike mennesker i det te stedet for det.
hele tatt eksisterte. Jeg kunne ikke i
min villeste fantasi forestille meg at I dag er tusenvis av ateister på flukt,
jeg skulle bli en av dem. …
og de fleste av dem går gjennom vanMen jeg var et nysgjerrig barn, jeg skelige tider - jeg selv var en av dem.
stilte spørsmål om det meste og det- I Norge har ateister og konvertitter
te førte både til at jeg nesten mistet i mange år blitt forskjellsbehandlet.
livet, og at jeg er her jeg er i dag.
Før min sak kjenner vi ikke til saker
hvor ateister har fått asyl. Jeg var en
av de første, men det tok mer enn
5 år og de hadde deportert meg for
Hvorfor er du med i Ate- lenge siden hvis jeg ikke hadde fått
hjelp av gode mennesker rundt meg.
istene?
Jeg har møtt ganske mange ateister,
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humanister eller ikke troende og sekulære her i Norge. De fleste av dem
tenker ikke over, eller har ikke nok
kunnskap om hvor vanskelig det er
å være ikke troende i mange land i
verden. Grunnen er kanskje trosfriheten i Norge og at man tar den som
en selvfølge. Slik er det dessverre
ikke mange steder i verden, inkludert det landet jeg ble født i, Afghanistan. Det er kjempeviktig at folk er
bevisst på det og viser støtte til dem
som kjemper for denne viktige menneskerettigheten. Jeg vil jobbe med
Ateistene og engasjere flere og flere
for å gjøre folk mer kjent med andre
ateisters situasjon - særlig muslimske land og ikke minst ex-muslimer
som er fanget i muslimske miljøer
her i Norge og ikke tør å komme ut
av skapet.
Jeg utfordrer alle eks-muslimer som
lever i skjul og som ikke tør å uttrykke sitt livssyn, STÅ FREM, du er ikke
alene! Du skal leve en gang og ikke la
livet ditt bli styrt av andre rundt deg.
Velg din egen vei, men gi din støtte
til dem som ikke har samme mulighet til å uttrykke seg pga islamske
diktaturer og religiøse kulturer.

Shurika Hansen

Styremedlem i Ateistene
Utdannet sosiolog, forfatter,
foredragsholder og redaktør

Når ble du ateist?

Hvorfor ble du ateist?

Jeg tror faktisk jeg ble født ateist. Men det skulle jeg ikke som
muslimsk- født jente fra somalisk
æreskultur. En dag satt jeg foran TV-som 17-åring og hørte på
slektninger og naboer heie og
hoie fordi en muslimsk ekstremist
angrep amerikansk jord og drepte
flere tusen mennesker.

J e g b l e v e l a t e i s t fo r d i ra s jonell tenkning, vitenskap
og individualisme betyr alt
fo r m i n p e r s o n l i g e u t v i k l i n g .

Det hatet min såkalte "fredelige"
religion representerte var mer
enn nok for meg. Jeg lovet meg
selv den dagen at jeg aldri skulle
bekjenne meg til islam.

Du lever bare en gang,
men dersom du lever
modig og kun på egne
premisser, så holder den
ene gangen.

J e g e r a t e i s t fo r d i i n g e n r e l i g i o n e l l e r ko l l e k t i v i s t i s k
t a n ke s e t t f r i s t e r m e g , e l l e r
overbeviser meg. Min tro er
g a n s ke e n ke l t : D u l e v e r b a r e
en gang, men dersom du lever modig og kun på egne
p r e m i s s e r, s å h o l d e r d e n
ene gangen.

Har ved flere anledninger i mange
år siden den gang forsøkt å være
en "god" muslime, men har alltid
falt tilbake på at jeg ikke tror.
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Lovises
hjørne

Fagforeningsmannen Joe Hill - fra politiarkivet salt
lake city 1914 før han ble henrettet ved skyting

PIE IN THE SKY
Samfunn som scorer høyt på teknologisk utvikling,
demokrati og likestilling, har gjerne én ting felles:
De tynges i liten grad av religionens åk. Det verserer
mange teorier om hvilke mekanismer som gjør seg
gjeldende her. Ikke minst er emnet ypperlig egnet
til en real krangel om hva som er høne og hva som
er egg, og hvilken rekkefølge de kommer i.

Mer konstruktiv synes imidlertid en ny studie ledet
av en amerikansk Tunisia-ekspert, Sharan Grewal.
Sammen med sine medforfattere ville statsviteren
undersøke hvorfor enkelte grupper har en tendens til å stemme på religiøse partier. I artikkelen
Poverty and Divine Rewards peker forskerne på at
velgere som tror på liv etter døden kan stemme på
islamistiske partier utfra et motiv om Allahs belønning i himmelen. På makronivå var det lett å finne
korrelasjon mellom fattigdom og høy tillit til islamistpartier. Hele 52% av det tunisiske islamistpartiet Ennahdas velgere oppgav at de stemte slik for å
blidgjøre Allah.

Forskergruppen ville derfor teste hypotesen mer
konkret gjennom en rekke eksperimenter. Eksempelvis lot forskerne studiedeltakere tape eller vinne
penger i et kontrollert spill. Taperne rapporterte
høyere tillit til islamistpartiet Ennahda. Videre så de
i mindre grad hensikten med å bekjempe urettferdighet, da de heller ville stole på Allahs belønning
i det hinsidige. Et annet eksperiment gikk ut på å
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be deltakerne forestille seg at bilen var ødelagt.
Noen deltakere fikk beskjed om at den var billig å
reparere, andre om at reparasjonen ville bli dyr. De
som ble forespeilet dyr reparasjon sa seg oftere
enig i at de ville stemme på Ennahda. De var også
oftere enige i at negative opplevelser i livet ikke er
så problematiske siden de kan stole på kompensasjon i himmelen.

Undertegnede har stor respekt for statsvitere og
fagfellevurdert forskning. Men i rettferdighetens
navn skal det sies at det ikke var statsvitere som
først pekte på disse sammenhengene. Allerede i
1910 skrev den svensk-amerikanske fagforeningsmannen Joe Hill sangen The preacher and the slave.
Den handler om predikanter fra Frelsesarméen som
lovet frelse til arbeidsfolk som tålmodig ventet istedet for å kjempe for egne rettigheter. Refrenget
går slik:

You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
Work and pray, live on hay
You’ll get pie in the sky when you die
(that’s a lie)
Kilde: Poverty and Divine Rewards: The Electoral
Advantage of Islamist Political Parties,
av Sharan Grewal, Amaney A. Jamal, Tarek
Masoud, Elisabeth R. Nugent
ence)

( A m e r i c a n J o u r n a l o f Po l i t i c a l S c i -

Det er godt å konstatere at det er
mange kritiske røster til Islam Nets
planer i Groruddalen.
Og vi i Ateistene vil
følge med så godt
vi kan!
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Hva nå, unge
kvinne?
En utålmodig dommer har skrevet
en rask dom.
Ved å anke setter tiltalte livet sitt
på vent nok en gang. Først etter
soningen kan hun rehabiliteres,
og vil hun da bli en av oss?

Åsne Seierstad
Neglene er klipt korte og svartlakkert. Fingrene er butte, nevene
solide. Det er for disse hendenes
arbeid hun dømmes til tre år og
seks måneders fengsel. De har
hakket, skåret, båret, vasket og
skylt, de er blitt skåldet, svidd og
strøket. De har gitt kjærtegn og
de har tørket blod. Fra min tilviste plass i sal 250 rett bak
tiltalte blir jeg sittende og se på
dem når dommeren fra sitt oppbygde sete ber om hennes tilsvar.
Hendene hadde ligget i fanget
under opplesningen, nå hevet
hun dem, kanskje for å gi kraft til
stemmen. Tross anstrengelsen var
den knapt hørbar. To viktige ord
kunne imidlertid skjelnes:

«Jeg anker.»
Konklusjonen hadde blitt lest
opp først. Etter straffelovens
paragrafer 147d og 136a med en
strafferamme på seks år ble hun
dømt for deltagelse i en terrororganisasjon. Ved å ha handlet med
vitende og vilje oppfylte hun lovens krav til forsett.

Dommer Ingmar Nestor Nilsen
understreket at hun kunne ta
betenkningstid. Om hun var usik-
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ker var det sikrest. Men det sikre
har da aldri styrt tiltaltes liv.

Gjennom rettssakens tre uker har
vi fått innblikk i livet til en ung
kvinne som effektivt og kraftfullt
stadig tok grep for å oppnå det
hun ønsket. Handlingene hennes
var gjerne styrt av følelser, men
tiltakene var målrettede og
konkrete. Hun unngikk familiens
krav om å gifte seg med en fetter gjennom stadig å eksellere
i studiene. Hun fikk en sentral
rolle i Islam Net ved bruk av sin
omfattende datakunnskap. Hun
fikk innpass i Profetens Ummah
da hun etter tur ble kjæreste med
et par av Norges høyest rangerte
jihadister. Da slagmarken i Syria
åpenbarte seg som et potensielt
vidunderlig sted der man kunne
realisere romantiske drømmer, samt komme unna Norges
grå kjas og, aller best – få Guds
belønning om evig liv i paradis
attpå, da gjorde hun bare det hun

oss ateister imellom | nr. 2 | 2021

kunne best, å omsette tanke til
handling: Planlegge, forberede,
utføre.

En kommentator omtalte henne
som sårbar. Beskrev hvordan nakken hennes hadde sunket stadig
mer sammen ettersom dommen
ble lest opp. Slik så det ikke ut fra
min plass.

Jeg har alltid sett på henne som
sterk, med noen få, om svært
dype, søkk av svakhet og ekstrem
medgjørlighet. Det vil si når hun
har vært «innmari forelska». Hun
var den første i venninneflokken
som reiste til Syria. Den første
som utnyttet kredittsystemet,
den første som giftet seg, før hun
rekrutterte venninnene til kampplassen hun omtalte som et kjempemorsomt sted.

Men det klareste beviset på
hennes gjennomføringskraft er
at hun satt nettopp i tingretten i
Oslo nå tirsdag – og ikke i Mosul
eller al-Hol. Sittende på en myk,
polstret stol av hvitlasert lønn
med hendene i fanget fikk hun
opplest sin dom. Hun hadde overlevd. Hun hadde reddet barna
sine fra krigssonen der tusenvis
fremdeles vansmekter. Etter et
knapt års teltliv ble hun fløyet
hjem januar i fjor, en handling
som tvang Fremskrittspartiet ut
av regjeringen. Ikke dårlig for en
såkalt sårbar kvinne.

Hun har hele tiden nektet straffskyld, og vil helst gå fri fra det
hele. Hun har vært gjennom
helvete og tilbake, og i allmenn
preventiv henseende er hennes
historie avskrekkende nok. Men
for dommer Ingmar Nestor Nilsen
var hun ikke skyldfri. Aller først
slo han fast at det ikke var omstridt at ISIL var en terrororganisasjon i den perioden tiltalte var
i Syria. Skyldspørsmålet besto
dermed av hvordan og i hvilken
grad hun hadde deltatt. Nestor
Nilsen beskrev deltagelsen som
hjemmeværende kone og mor.
Han understreket at det på langt
nær var en passiv rolle i skyggen av mannlige krigere, men at
kvinnene ble trukket frem som
uvurderlige støttespillere av ISIL
selv. Mannlige rekrutter ble godt
ivaretatt på hjemmebane, noe
som gjorde dem høyt motiverte
for å delta ved fronten. Ikke minst
var det kvinnenes viktige oppgave å oppfostre barn og dermed
fylle rekkene med nye jihadister
etter de falne. Kvinnene gjorde
jihad i flere generasjoner mulig,
konkluderte dommen.

Som del av fremmedkrigeravantgarden var den tiltalte
kvinnen tidlig ute. Hun ble truk-

ket mot Syria allerede før den
islamske staten ble dannet.
Kjæresten hennes, nå avdøde
Bastian Vasquez, hadde høsten
2012 vervet seg til Nusrafronten,
en lokal, islamistisk milits. I en
avlyttet samtale med kjæresten
desember 2012 fremkom det, ifølge dommen, at tiltalte visste at
Nusrafronten var terrorlistet av
USA, noe hun formidlet til ham.
I januar 2013 giftet de seg via
den krypterte appen WhatsApp, i
februar reiste hun. Det var ikke
et innfall. Hun hadde solgt eiendelene sine, omadressert posten,
opprettet telefonabonnementer,
skaffet seg et par kredittkort og
pakket ned førti tusen i kontanter
før hun tok toget til Göteborg og
fløy sørover derfra.

Den tiltalte kvinnen har i retten
uttalt at hun følte seg som en
fange allerede etter kort tid i
Syria. At hun ble låst inne. At hun
ba om å få reise hjem og ikke fikk
lov. At ektemannen bestemte den
minste ting. Men alt dette forutsetter dommeren at hun burde ha
visst.

Nestor Nilsen avviste blankt forsvarerens påstander om at hun
ikke kunne straffes fordi hun var
offer for menneskehandel. Forsvarer Nils Christian Nordhus anførte at hun var en «slave» i Syria,
mishandlet og utsatt for seksuelle
overgrep. Han anførte også at
hun ble tvangsgiftet med de to
neste ektemennene etter den
førstes død.

Dommen konkluderte derimot
med at hun reiste frivillig og giftet
seg frivillig, i alle fall første gang.
Den slo fast at tiltalte var klar
over «at kvinner hadde få eller
ingen rettigheter i Syria» og «at
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en reise ut av Syria ville avhenge
av et samtykke fra ektemannen.»
Dommen har ingenting av det
apologetiske som har blitt en del
av historiene om IS-kvinnene. At
de ble lurt og forledet og dermed
ikke er like skyldige som mennene. Man kan kalle det en dom
i likestillingens navn. Husmorarbeid, eller kvinnfolkarbeid, er av
tingretten rangert på linje med
fremmedkrigere uten ledende
rolle . Det er innstillingen som
teller. Om du reiser for å støtte et
terrorprosjekt, er det likegyldig
med hva, så lenge du gir det du
kan for målet.

Småbarnsmoren er den første
norske kvinnen som er dømt for
deltagelse i den islamske staten.
En håndfull menn er tidligere
dømt, og rettspraksis slår fast at
normalstraffenivået for slik terrordeltagelse er fengsel i fire år
og seks måneder.

Det som har virket formildende
er ikke at hun ikke har drept noen
eller sprengt noe, men at hun har
samarbeidet med etterforskerne.
Om hun ikke har avgitt noen
uforbeholden tilståelse, så har
hun i flere politiforklaringer gitt
omfattende og detaljert forklaring både om seg selv og andre
norske fremmedkrigere. Det har
også virket i formildende retning
at hun reiste til Syria og sluttet
seg til ISIL før dette ble straffbart
i Norge.

Dommen er renset for empati.
Sakens dommer var opptatt av effektivitet. Han ba gjentatte ganger
rettens aktører om å unngå å
gjenta seg. Han ble irritert når
aktørene ikke fylte tiden, når det
var blitt avsatt for mye tid til vitner slik at dagene fikk tomrom.
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Han viste ingen interesse for å
legge om da forsvareren under
sin prosedyre ba om en pause da
den tiltalte kvinnen var kvalm.
«Men hun kan jo bare gå», svarte
Nestor Nilsen. Saken fortsatte.
Tiltalte ble sittende. Hun hadde
tross alt opplevd verre ting enn
litt kvalme.

Kvinnen har flere ganger sagt at
hun angret. At hun har kjørt livet
sitt i grøfta. Hun anket ikke først
og fremst på grunn av straffeutmålingen, antydet Nordhus etter
at dommen var forkynt, men på
grunn av skyldspørsmålet. For
tiltalte ser seg selv som skyldfri. Men kan man vaske seg ren i
paragrafer? Vårt rettsprinsipp er
at man soner sin straff før man
igjen er fri og kan rehabiliteres tilbake til samfunnet. Man trenger
ikke frikjennes for å kunne se folk
i øynene, det holder å ta sin straff.
Kvinnen er ung. Barna er små. De
har et langt liv foran seg, sammen
med oss andre.

Tiltalte har sagt at hun ønsker
å gjenoppta studiene, kanskje
lære seg regnskapsføring for å
kunne få en jobb som ikke krever
vandelsattest. Parallelt vil hun
kjempe for å vinne tilbake omsorgen for barna fra barnevernets
varetekt.

Den hjemvendte småbarnsmoren
var like ung da hun kom til Norge
som hennes egne barn er nå. Hun
kom som femåring fra Pakistan
i 1995. Barna hennes er nå fire
og seks år. De to norsk-somaliske
søstrene jeg utga bok om (og
som dommeren kaller somaliske til tross for at de er norske
statsborgere) var tre og syv da
de ankom landet. Det ble sagt
om dem alle at de integrerte seg
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raskt, fikk venner, deltok i idrett,
var flinke på skolen. Men hvor
innafor i lokalmiljøet er du egentlig når du bor i Bærum og aldri
blir invitert med i slalåmbakken
eller på seiltur? Eller når du, som
tiltalte, blir mobbet av gutta på
innvandringstette Tøyen fordi du
briljerer i fotball og rokker ved
deres status?

Det viste seg at den tilsynelatende tilpasningen var et tynt
ferniss som lett kunne slipes av
da et sterkere samhold i ungdomstiden ga økt selvtillit. Det nye
selvbildet krevde bare en eneste
ting av dem: at de valgte én identitet, og kun den ene, den at de
var muslimer. Tiltaltes radikalisering skjedde i en tid, i en alder, i et
miljø, som vi nå vet langt mer om.
Noen ble ferdige med ekstrem
islam etter få måneder i kalifatet,
andre vil alltid være farlige. De
tidligere IS-deltagerne må selv
bære en del av skylden for at de
blir sett på som evige fiender og
evig farlige. De er ofre for sin
egen voldsmytologisering og
må betale for hatefulle ytringer
med skepsis både fra politikere
og naboer. Mange nordmenn ser
på radikalisering som et enveistog. Men vi vet fra forskningen
at togene kan rygge, de kan snu,
stanse, kjøre tilbake. Folk kan
hoppe av. Ti år etter det verste
terrorangrepet på norsk jord er vi
også smertelig klar over at radikalisering og utenforskap ikke har
hudfarge eller religion.

Og vi, vi må spørre oss om hun,
småbarnsmoren fra al-Hol, igjen
kan bli en av oss. Og barna
hennes, som har hatt den mest
horrible start på livet, er de også
våre?

Byggesteinene til en ny hverdag
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er foreldremøter, dugnaden i
borettslaget og pyntingen før
17. mai-toget. Et fotballag for
småknøtt kan få en dyktig kasserer eller ny webansvarlig. Om hun
vil, og vi tør. Det finnes ingen god
vei utenom.

Anken utsetter det hele. Kanskje er det for barnas skyld hun
forsøker å renvaske seg, for de
vil alltid måtte speile seg i henne.
Hun kunne tatt sin straff og blitt
ferdig med den, men velger å
bringe saken videre til en høyere
rettsinstans. En enda høyere makt
– hvis bud om hellig krig var årsaken til det hele – har ennå ikke
avgitt sin dom. Om den nåden
kan hun bare be.
Alt det andre kan hun utføre selv.

Dommen mot
den IS-tiltalte
kvinnen
Den norsk-pakistanske kvinnen
med IS- tilknytning (30) ble denne
uken dømt til tre år og seks
måneder fengsel for terrordeltagelse.

Da Solberg-regjeringen vedtok
å hente moren og begge barna
hennes hjem i januar 2020, gikk
Frp ut av regjering.

Tiltalen mot kvinnen lød på overtredelse av straffeloven §147 og
§136a. Strafferammen var seks år.

Åsne Seierstad om ISrettssaken

Åsne Seierstad skriver om rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen for Morgenbladet.
«Emira» er en av de fire jentene i «firkløveren» forfatteren skildrer i den prisbelønte boken To søstre fra 2016.
Dette er tredje artikkel i serien. «Var kvinnene nødvendigvis ofre?» sto på trykk
18. mars. «Venninne¬radikalisering» sto på trykk 26. mars.

Slik håndterer Europa «IS-kvinnene»
Rundt 1000 kvinner fra
Vest-Europa dro til Syria.
I dag vil mange returnere.
Slik blir de møtt av europeiske domstoler. Norge:
Dommen mot «Emira»
skaper presedens for andre norske kvinner som
vervet seg til tjeneste for
IS. Fremdeles sitter fire
norske kvinner, med til
sammen fire barn, internert i to ulike leirer i
Nord-Syria.

for å ha bidratt til en fem
år gammel jezedi-jentes
død. Tyskland har hentet
tilbake rundt ti barn som
kommer uten foreldre.
England: Landet var det
første som straffet en IStiltalt kvinne for terrordeltagelse med en lengre
dom (seks år). Storbritannia har også innført
en lov som gjør det mulig
for myndighetene å frata
IS-krigere britisk pass og
britiske rettigheter. Tre
kvinner med små barn er
allerede fratatt statsborgerskap.

Tyskland: Fire IS-tiltalte
kvinner har allerede fått
fengselsdommer på mellom tre og fem år. De er
dømt for blant annet slavehold, ulovlig våpenbesittelse og støtte til terr- Frankrike: For to måorkalifatet. En femte tysk neder siden gikk tolv
kvinne risikerer nå livstid franske kvinner inn i
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sultestreik for å få vende tilbake til hjemlandet. Franske myndigheter nekter imidlertid å
ta imot kvinnene. Landet har hentet hjem 35
barn uten mødrene deres.
Fremdeles sitter rundt 80
franske kvinner med 200
barn i ulike leire i Syria.
Belgia: Belgia har høyest
antall fremmedkrigere i
forhold til innbyggertall
i Vest-Europa. Fem foreldreløse barn er tatt tilbake, og landet prioriterer
barn under 10 år. Belgia
vil ikke la fremmedkrigere returnere. Kilder: VG,
The Soufan Center, ICCT,
BfV, EL Pais, Der Spiegel,
Financial Times, NTB,
Reuters, BBC.
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Lite ateisme å spore i politiske
programmer
Hasse Bergstrøm og Dagfinn Eckhoff

Ateistene ønsker et samfunn med klart skille mellom religion og stat. All offentlig virksomhet bør skje på et ikke-religiøst grunnlag. Ateistene har et humanistisk
livssyn som er basert på naturvitenskap og de tar sterk avstand fra all religiøs indoktrinering. Ateistene ser religion som konspirasjonsteori og «fake news». Mye
tyder på at de politiske partiene ikke våger å utfordre religiøs propaganda. Spørsmålet som stilles i denne artikkelen er om det er mulig å gjenkjenne ateisme i de
politiske partienes programmer.

Kirke og stat
Ateistenes program understreker at religionskritikk av enhver art er tillatt, og
av den grunn ønskes straffeloven § 185, i hvert fall de deler av den som kan hindre religionskritikk, opphevet. Alle spor av religion i Grunnloven ønskes fjernet,
blant annet § 2 om kristent verdigrunnlag,
Høyre

Høyres program presiserer under
«Mangfold i tros- og livssyn» at fritt
trosliv og fri religionsutøvelse er
en menneskerett som må beskyttes.
Partiet vil likevel videreføre støtten
til trosopplæring i Den norske kirke.
Programmet understreker at landet
har en «klar tilknytning til den evangelisk-lutherske tradisjon», som skal
videreføres. Dette samsvarer ikke
med et formål om mangfold. Det er
ikke mye å hente av ateisme i Høyres
program, bortsett fra enkelte selvfølgeligheter om retten til å ikke tro.

ralistisk folkeparti» som «bygger på
Norges grunnlov, norske og vestlige
Partiet presiserer at Den norske kir- verdier, tradisjon og kulturarv, med
ke er en folkekirke som er gitt en basis i det kristne livssynet og humasærstilling i Grunnloven. Partiet ser nistiske verdier». Partier ser ingen
denne folkekirken som en «demo- motsetning i å ha en grunnlov basert
kratisk kraft» med plass for «ulike på kristne verdier og samtidig hevde
religiøse behov». Her skiller Arbei- at det er for «retten til å velge livssyn
eller religion».
derpartiet og Ateistene veier.
med Ateistenes program.

Arbeiderpartiet nevner ingenting
om behovet for grunnlovsendringer.
Ateisme virker helt fraværende i partiprogrammet.

Senterpartiet

Bortsett fra et ønske om «folkestyre»
Arbeiderpartiet
finner vi ingenting i programmet om
Arbeiderpartiet gjør generelt rede behov for endringer i Grunnloven elfor sin tros- og livssynspolitikk un- ler noe som antyder hvor partiet står
der «Religion og livssyn». Det brukes i tros- og livssynsspørsmål. Ateisme
mange ord om takhøyde og toleranse, er totalt fraværende i programmet.
og rett til å praktisere sin religion og Partiet erkjenner den kristne og husitt livssyn i tråd med trosfrihet og manistiske kulturarven.
demokratiske spilleregler. Alle partier kunne hatt disse beskrivelsene Fremskrittspartiet
i sine programmer, og de samsvarer Partiet fremhever at det er et «libe-
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Partiet virker ikke fundamentalistisk i spørsmål om religion og livssyn, idet partiets medlemmer stilles
fritt til å stemme etter egen overbevisning i slike spørsmål. Det er noe
ateistene liker.
Fremskrittspartiet ønsker at Stortinget skal godkjenne utnevnelser av
dommere til Høyesterett, med 2/3
flertall. Dette står i forvirrende og
sterk motsetning til at partiet også
hevder å være tilhenger av maktfordelingsprinsippet. Slike synspunkter rokker ved selve grunnprinsippet
om uavhengige og upartiske domstoler. Det vil åpne opp for utnevning

av høyesterettsdommere basert på
deres holdning til religion og livssyn, og ikke juridiske kvalifikasjoner.
Ateistene ønsker ikke amerikanske
tilstander i utnevnelser av dommere
til Høyesterett.

Sosialistisk venstreparti

Under «Demokrati og folkestyre»
leser vi at SV vil endre grunnloven
slik at paragrafer som henviser til en
særskilt religion endres eller fjernes.
Vi går ut fra det siktes til Grunnloven
§ 2 med bestemmelse om et kristent
verdigrunnlag og § 4 om Kongens
plikt til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Det er usikkert
for oss hva SV mener om § 16 om
understøttelse til Den norske kirke.
Ateistene er enige i de grunnlovsendringene som SV ønsker, men savner
uttalelser om alminnelige lover. Det
hadde vært interessant å vite om SV
er for eller mot en formålsparagraf i
opplæringsloven som bestemmer et
kristent verdigrunnlag for opplæring
i grunnskole og videregående skole.

SV er for både ytringsfrihet og livssyns- og religionsfrihet. Programmet går langt i å presisere at folk må
«tåle ytringer som rammer tro, kultur og overbevisning», men at det går
en grense mot «sjikane, hets og rasisme». Dette er Ateistene helt enig i.
SV ønsker å klargjøre rasismeparagrafen (Straffeloven § 185) slik at det
blir et «tydeligere skille mellom frie
ytringer og faktisk hatefull og truende atferd». Ateistene ønsker hele paragrafen fjernet, men ellers er partiprogrammet på dette punktet i tråd
med Ateistenes mening.

Rødt

Partiprogrammet inneholder en del
av stor interesse for ateister i kapittel 12 (Demokrati og frihet). Rødt vil
avskaffe kongedømmet og innføre
republikk med klar atskillelse mellom stat og alle religioner. Tros- og
livssynssamfunn skal behandles på
tilsvarende måte som andre frivillige
organisasjoner som søker statsstøtte
for sin virksomhet. Selv om AteisteArbeidsprogrammet sier klart og ty- ne er nøytrale om selve styreformen
delig under «Et moderne demokrati» i Norge, kan det som sies like gjerne
at partiet vil erstattet monarkiet med vært uttalt av en ateist.
republikk. Ateistene har i utgangspunktet ikke tatt stilling til styrefor- Rødt er uklar om ytringsfrihet. I
men, men antar SVs partiprogram prinsipprogrammet finner vi riktigharmonerer med Ateistenes grunn- nok tanker om at folk må få si sin ærsyn, å fjerne eller endre grunnlovsbe- lige mening, og i arbeidsprogrammet
stemmelser som henviser til religion. skrives det at Rødt er imot «særlover som begrenser ytringsfriheten

på internett». Det er uklart hva Rødt
egentlig mener med dette.

Venstre

Partiet mener «religion skal skilles
fra politikk», og fortsetter med å si at
de vil «fullføre skillet mellom kirke
og stat». Det er uklart hva dette betyr, og om partiet mener at Grunnlovens § 16 bør fjernes eller endres.
Denne bestemmelsen skal sikre lik
offentlig understøttelse av alle trosog livssynssamfunn. Venstre sier i
hvert fall at «Trossamfunn må i større grad finansieres av medlemmene.
Ateistene er ikke uenig i dette.

Miljøpartiet De Grønne

Partiet har i sitt programforslag ikke
tatt opp livssynspolitikk i forhold til
Grunnloven, men er ett av de partiene som er mest opptatt av å motvirke alle former for diskriminering og
skader som bl.a religion kan medføre
overfor grupper og individer.
Partiet ønsker bl.a å avvikle trosog livssynssamfunnenes vigselsrett.
Generelt er dette det partiet som i
størst grad uttrykker at samfunnet
skal ta ansvar for å møte utfordringene denne kloden har for å være levelig for nye generasjoner.

Skadelig religiøs praksis
Ateistene anser streng religiøs barneoppdragelse for å være skadelig for barns
psykiske helse. De kan bli påført angst og ubegrunnet skyldfølelse, av stor betydning for deres senere utvikling. 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. Ateistene mener
at trossamfunn som krenker barn og ungdoms rettigheter og friheter skal nektes
statsstøtte. Rituell demonutdrivelse av ungdom under 18 år bør være straffbart.
Omskjæring av gutter under 18 år bør forbys.
Kan vi spore slike synspunkter i partienes programmer?

25

oss ateister imellom | nr. 2 | 2021

Høyre

Under overskriften «Mangfold i trosog livssyn» synes Høyre å være mest
opptatt av selvbestemmelsesretten.
Partiprogrammet viser ingen interesse for inngrep mot skadelig religiøs
praksis. Her er det ikke mye å hente
for ateister.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er opptatt av at det
stilles «krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig
støtte». Kravene handler om kvinnelig representasjon og demokratiske valg til styringsorganer. Av særlig
interesse for Ateistene er kravet om
motvirkning av framvekst av religiøse domstoler. Ateistene støtter disse
kravene.

Senterpartiet

Det ser ikke ut til at Senterpartiet
har konkrete synspunkter på dette
temaet.

Fremskrittspartiet

Partiet er imot kjønnslemlestelse av
jenter, men slår her inn åpne dører,

slik de fleste partiene gjør. Det er
særdeles streng straff for kjønnslemlestelse i Norge. Det står derimot ingenting i programmet om omskjæring av gutter eller noe uttrykkelig
om skadelig sosial kontroll i trossamfunn.
barn, er helt fraværende, Vi antar at
SV synes dette ligger innenfor religionsfriheten, et syn som Ateistene
ikke aksepterer.

skjæring av gutter under 18 år. Demonutdrivelse og synspunkter om
religionsutøvelse som overgrep mot
barn, er helt fraværende, Vi antar at
SV synes dette ligger innenfor religionsfriheten, et syn som Ateistene
ikke aksepterer.

Rødt

Partiprogrammet tar ikke opp problemstillingen, men vi kan utlede
noe av ønsket om ikke å akseptere at
Sosialistisk venstreparti livssyns- og trossamfunn ikke følger
Under overskriften «En sekulær stat norsk lov. Programmet sikter først
med frihet for den enkelte» presi- og fremst til brudd på likestillingsserer programmet at «Religionsfri- og diskrimineringsloven.
het innebærer også at mennesker
ikke utsettes for religiøs kontroll og Venstre
tvang». SV vil stanse statsstøtte til Vi finner ingenting konkret om dette
trossamfunn som bidrar til å spre temaet i Venstres program.
«ekstremisme» eller «alvorlig sosial
kontroll mot kvinner og skeive». Vi Miljøpartiet De Grønne
spør, hvorfor bare kvinner og skeive? Partiet er opptatt av å motvirke alle
Hva med ungdom av begge kjønn? former for vold og andre overgrep
Selv om Ateistene kunne ønske seg mot grupper og enkeltpersoner, barn,
mer, er SVs program på dette punkt kvinner, - ofre for æresrelaterte forsvært likt Ateistenes program.
brytelser, bekjempe negativ sosial
kontroll.
Programmet sier ingenting om om-

Barn og utdanning
Ateistene mener at KRLE-faget fortsatt har en indoktrinerende plass i Norges
utdanningssystem og bør fjernes helt som eget fag på timeplanen. Det samme
gjelder det obligatoriske faget religion i videregående skole. Kunnskaper om
religion og religionshistorie kan få plass i historie og samfunnskunnskap, og
frigjort tid på læreplanen kan benyttes til andre fag, noe som vil heve norske
elevers kunnskapsnivå.
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. Spørsmålet er om noe av dette gjenspeiles i partienes programmer.
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ståelse av det norske samfunnet og
norske verdier. Dette er ikke spesielt
Under overskriften «En god start i li- kontroversielt, verken for ateister elvet» utrykker partiprogrammet mye ler andre partier.
omsorg for det som skjer i familien.
Familie og kristne verdier står sen- Partiet skriver imidlertid i sitt protralt, det er ikke plass til ateisme. Re- gram at «Den kristne og humanistisligiøs indoktrinering i skolen er et ke arven skal stå i en særstilling». Å
ikke-problem for Høyre. Skoleguds- sette kristne verdier i en særstilling
tjenester og nøytralt skolemiljø er i grunnutdanningen strider mot ateikke nevnt med et ord.
istenes grunnsyn. Det er ikke til å
komme forbi at partiet synes å høre
Arbeiderpartiet
til en kristenkonservativ fløy i utArbeiderpartiets program forteller danningspolitikken som har lite til
under «Skole» mye om gratis skole- felles med ateismens verdier. Probøker, skolemat og andre praktiske grammet inneholder ingenting om
skolesaker, men prinsipielle spørs- skolegudstjenester eller et ønske om
mål om KRLE-faget, kristen formåls- religionsnøytralt skolemiljø, bortsett
paragraf i opplæringsloven og religi- fra et ønske om forbud mot barnehionens plass i undervisningen er helt jab, et ønske som Ateistene deler.
fraværende. Partiets skoleprogram
virker kjemisk fri for ateistiske syns- Sosialistisk venstreparti
punkter.
Under «Oppvekst og kunnskap» og
overskriften «En inkluderende felSenterpartiet
lesskole» opplyses det at SV ønsker
Under «Læring for alle» skrives det å endre KRLE-faget. K-en skal fjerat skolen blant annet skal ta utgangs- nes slik at navnet blir endret tilbapunkt i vår «kristne og humanistiske ke til RLE. Kravet om at halvparten
kulturarv». Ateistiske verdier er ikke av undervisningstiden skal dreie seg
noe Senterpartiet er opptatt av.
om kristendom skal fjernes. SV ønsker også å gjøre opplæringslovens
Fremskrittspartiet
formålsparagraf (§ 1) livssynsnøytral.
Partiet hevder å være opptatt av at Alt dette er musikk i ateisters ører,
elever i grunnskolen skal vektlegge men vi synes et parti som SV bør ta
basisfag og konkretiserer dette ved skrittet fullt ut og fjerne hele faget
å nevne fagene norsk, engelsk, ma- som eget fag. Relevante kompetantematikk, naturfag og IKT, samt for- semål fra læreplanen kan overføres

Høyre

til historie, samfunnskunnskap, naturfag mv. Ellers er det lite å hente av
ateisme i SVs program på dette området.

Rødt

Rødt er klar på at det ønsker endring
i KRLE-faget. Rødt og SV er på linje
i dette spørsmålet, men heller ikke
Rødt synes å tørre tanken om å fjerne faget helt og overføre livssynsnøytrale kompetansemål til andre fag,
som historie, samfunnskunnskap og
naturfag. Det er spor av ateisme i
Rødts program på dette området.

Venstre

Venstre er klar på at KRLE-faget bør
endres ved at bokstaven K fjernes
sammen med kravet om 50 % kristendomsundervisning. De vil heller
ikke ha noe av religiøse seremonier i
skolens regi. Heller ikke Venstre ser
ut til å tenke tanken om å fjerne religion og livssyn som eget fag og plassere kompetansemålene i andre, passende fag.

Miljøpartiet De Grønne

Partiet vil erstatte faget KRLE med
faget FRED (filosofi, religion, etikk
og dialog) som et inkluderende og
mangfoldig religions- og livssynsfag
i skolen.

Oppsummering
Ateisme i partiprogrammene befinner seg på venstresiden. SV og rødt har klare meninger
om skille mellom stat og religion. Begge partiene vil endre KRLE-faget ved å fjerne K og
kravet om at halvparten av undervisningstiden skal brukes på kristendom. Begge partiene
vil erstatte monarkiet med republikk. Det må en ny grunnlov til hvis disse partiene skal
få det som de ønsker. De to sosialistiske partiene får langt på vei følge av Miljøpartiet De
Grønne og Venstre. Disse partiene utgjør en ateistisk blokkdannelse - på Stortinget.
Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet. Fremskrittspartiet og selvsagt Kristelig folkeparti
har antiateistiske holdninger som gjør dem til en formidabel kristendomsmakt. Det er sikkert en del ateister i partiene, men det er bare Fremskrittspartiet som sier klart og tydelig
fra at medlemmene stilles fritt i livssynsspørsmål. Ateistiske synspunkter tillates sjelden å
komme til orde når partiprogrammer skal utformes i disse partiene, som derfor utgjør et
fellesskap for bevaring og videreføring av Den norske kirkes særstilling i samfunnet.
De som ikke deler sosialistiske verdier i samme grad som SV og Rødt, men ønsker mer ateisme i politikken, må kanskje stifte et eget politisk parti – Ateistisk folkeparti.
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Hvem samarbeider
Ateistene med?
Orientering ved nestleder Thomas Gramstad og styreleder Dagfinn Eckhoff

Gjennom Hedningsamfunnets - og senere Ateistenes historie har vår organisasjon samarbeidet med andre organisasjoner. Samarbeidet har vært både formelt
og uformelt av mange og gode grunner.
til Ronnie Johanson nevnes. RKF har ne til Religionskritisk Forlag.
restlager av sine utgivelser som selges fortløpende.
Religionskritikk.no er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen og
Kontakt-info:
RKF.
https ://religionskritikk .no/religionskritisk-forlag/
Human-Etisk Forbund
rkf@religionskritikk.no
SunWind Creation/Paal Joachim
Romdahl
Den største samarbeidsparten gjennom disse årene - først nokså hysjJoachim er webdesigner for både
hysj, senere som Ateistene og mer Stiftelsen ReligionskriAteistene og Religionskritikk.no.
formelt er vår storebror Human- tikk for Fred (RFF)
De to nettstedene Ateistene.no og
Etisk Forbund. Vi har samarbeidet
om større arrangementer som "Den Stiftelsen ble opprettet av Andreas Religionskritikk.no deler
utrolige ateismen", Ateistenes Dag, Edwien mens han levde. Etter hans webhotell.
produksjon av Lungefisken Darwin. død i 2015 påtok den seg ansvaret for
Det meste av dette kan dere lese om i å opprette og vedlikeholde et arkiv
tidligere numre av Oss Ateister Imel- over Edwiens skrifter og materiale,
lom eller på vår nettside ateistene.no. Edwien-arkivet Edwien.no.
Avtalen om webhotell kom istand på
Også Life Horizon og Født Fri/Sha- Stiftelsen utga i 2021 for første gang initiativ fra Thomas Gramstad,
bana Rehman har fått egne artikler i boka "Den Usynlige" av Andreas Ed- etter at styret i Hedningsamfunnet
tidligere numre av Oss Ateister Imel- wien, basert på et frem til da upubli- i 2016-2017 kom frem til at den dalom, så de gås ikke gjennom i
sert manuskript.
værende publiseringsløsningen -- et
denne artikkelen og må nøye seg
gigantopplegg som kostet et høyt
med "honorable mention" her i
Stiftelsen er også initiativtaker til femsifret beløp i året og inneholdt
starten denne gangen.
nettstedet Religionskritikk.no.
massevis av tjenester som ikke ble
brukt -- måtte sies opp til fordel for
Kontakt-info:
en mye billigere og enklere løsning.
https://religionskritikk.no/om-oss/
Thomas Gramstad forhandlet frem
stiftelsen@religionskritikk.no
at Ateistene kunne bli med i webhotellet og Wordpress-løsningen som
Religionskritisk Forlag
driftes av Romdahl. og deles med Edwien.no /Religionskritikk.no som var
(RKF)
Religionskritikk.no
der fra før.
Forlaget ble startet i 1978 av Dagfinn Nettstedet Religionskritikk.no beDa Ateistene fikk plass på webhotelEckhoff og venner fra Hedningsam- står av tre deler:
let til Edwien.no måtte størrelsen på
funnet, og har fra starten av stått veldig nært Hedningsamfunnet/Ateis- (1) Et religionskritisk nettmagasin det webhotellet økes fra Mini til Medium, en årlig utgift på ca 1200 krotene. RKF har utgitt diverse bøker,
med flere spalter/avdelinger
pamfletter, tegneserien Jesus Kristus og løpende aktivitet ( https://religi- ner. Dette var en stor innsparing for
Ateistene i forhold til det tidligere
& Co, magasinet Tro DET, og
onskritikk.no/nettmagasinet/
en og annen CD. Spesielt bør bøkene ), (2) Edwien-arkivet og (3) Nettside- 5-sifret beløp for publiseringssyste-

Historikk
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met, og til gjengjeld betaler Ateistene den årlige avgiften for webhotellet
og de tre domenene hos ProISP.

Epitel
Epitel er en forening som jobber mot
psykopati, psykisk vold og mobbing.
Dette omfatter også religiøs psykopati, og i 2019-2020 startet et initiativ for samarbeid mellom Ateistene
og Epitel om å arrangere foredrag og
debatter om religiøs psykopati.

Blasfeministene
Blasfeministene er en Facebook-gruppe for feministisk religionskritikk fra
kvinner og alle andre som undertrykkes av autoritær religion.
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, og er inspirert av Else Michelet, som kalte seg blasfeminist på radio allerede tilbake
til rundt 1985.
Facebook-gruppa nærmer seg 300 medlemmer, og det jobbes med å
manifestere initiativet også utenfor sosiale medier.
Kontakt-info:
https://www.facebook.com/groups/blasfeministene

Initiativet gikk imidlertid inn i ventestatus pga pandemien og nedstengningene, men vil bli gjenopptatt etterhvert som samfunnet åpner opp
igjen.
Kontakt-info:
https://www.epitel.info/

Andre sekulære
organisasjoner
Vi vil også gjerne nevne flere sekulære organisasjoner som vi har hatt
og fortsatt har kontakt med:
Sekulær Allianse,
Senter for sekulær integrering,
Ex muslims of Norway
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MEDLEMSTILBUD ATEISTENE
Bestill direkte fra Religionskritisk Forlag
og få 40 % rabatt. Bestiller du for minst
kr. 800, gir de deg 50 % rabatt.
Send bestillingen til bestilling@religionskritikk.no og nevn at du er medlem
av Ateistene, så sender de portofritt. Bor
du i Oslo? Oppgi telefonnummer, så ringer RKF og avtaler levering til deg.
På forlagets nettsider finner du bokomtaler og priser. Gå inn på religionskritikk.no og klikk på «Forlaget» øverst til
høyre.
Det nyeste testamente. Bibelen – bind II.
Boken viser hva sjarlataner kan få folk til å tro at Gud har sagt dem.
«Et lynnedslag av en bok!» Tone Bergli Joner
JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier
«Veldig nyttig og interessant lesning!» Tom Egeland
Guds lille brune
Det verste fra Bibelen; 4. utgave med tre nye kapitler. En kultklassiker!
Allahs lille brune
Alt det verste fra Koranen (ved Ronnie Johanson)
og hadithene (ved Walid al-Kubaisi). Forord: Håvard Rem.
Luthers lille brune
Utrolige sitater for første gang på norsk.
«Billig, brunt skvalder». (Vårt Lands redaktør, som har helt rett.)
Nostradamus – vismann som så fremtiden?
«En kritisk, grundig og strålende bok» Tom Egeland
Snåsamannen – helbredelsene, spådommene, løgnene
«Snåsakallen blir dissekert og avkledd i den underholdende boka Profeten fra Snåsa.» Hege Ulstein i Dagsavisen.
Denne utvidede utgaven har 150 % mer stoff.
Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk
Antologi. Bl.a. ukjente dikt av Øverland, Inger Hagerup, Nordahl Grieg, Tor Jonsson.
Blasfemi
Skrifter som har vært anklaget for blasfemi gjennom 1800 år.
«Bør finnes i enhver fritenkers bokhylle» Terje Emberland
666 Ordtak mot presteskapet
Antiklerikale ordspråk fra hele verden.
Kjetterbibelen
Ugudelige spissformuleringer, 424 sider, 445 forfattere.
Hedenske hark
«Viktige humanistiske tekster» Levi Fragell
«Religionskritikk i ei klasse for seg sjølv» (anmeldelse i Humanus)
Du får samme rabatt på CD med taler av Arnulf Øverland og Ole Hallesby, men ikke på enkeltnumre av tegneserier; bare på pakke med alle 5 numre.
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