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Ateisme

af HUGO ALRØE Hobro

Kan man være ateist og samtidig et godt menneske? Hvad er ateisme egentlig? Hvis man skal
dømme efter debatten i Information det sidste par måneder, så er der en del misforståelser af
hvad ateisme er, eller hvad det kan være.

Mikkel Wold skrev for nylig (i en reportage fra Sundhedsmessen i Information den 16. marts): »Når
troen på Gud forsvinder, og når troen på erstatningen for Gud, rationaliteten og videnskaben
også forsvinder, er der ikke så meget at holde sig til.«

Det illustrerer meget godt nogle af disse misforståelser: for det første at troen på en gud kun kan
erstattes af en tro på rationalitet og videnskab; og for det andet at kun religion kan give
mennesker mening og moral.

Moralsk ansvar

Men hvis moral ikke er givet af gud, hvor kommer den så fra? Et godt bud er at den udspringer af
vores egen selv-bevidsthed – altså det at vi kan betragte os selv og vore handlinger udefra. Det
giver os evnen til at tage et moralsk ansvar for hvad vi gør, og evnen til etiske refleksioner over
hvad der er den rette moral. Ateismens kritiske potentiale ligger blandt andet i at en frigørelse fra
gamle religiøse forestillinger kan hjælpe til at fokusere de etiske diskussioner på de væsentligste
problemer i dag.

Et konkret eksempel er faget kristendomskundskab i folkeskolen.

Hvis formålet med dette fag blot er at give eleverne indsigt i den danske kulturhistorie, så hører
det til faget historie. Men hvis formålet er at give eleverne et grundlag for moral og etik, så vil det
være mere formålstjenligt at undervise eleverne i etik og overlade religionsundervisning til
kirkerne. Der er ingen tvivl om at kristne, muslimer, jøder, buddhister og ateister i praksis ofte kan
være fælles om moralske holdninger og deltage i samme ånd i etiske diskussioner. Men et
dogmatisk ophæng i kristendommen (eller enhver anden religion) er et dårligt udgangspunkt for at
undervise i etik.

Intet alternativ

Ateisme er som begreb negativt formuleret: at være ateist er at være gudløs. Men generelt må
ateismen formuleres som et positivt projekt: vi har selv ansvaret for at skabe vores egen mening
og moral som personer og som samfund.

De gudstroende har ret i at dette er en formidabel udfordring. Der er mange ting som vi ikke ved
eller forstår, og ofte kan det være svært at finde det rette og det meningsfulde.

Men for en der ikke, om han vil det eller ej, kan bringe sig selv til at tro på højere magter uden for



naturen og menneskers samfund, er der ikke noget alternativ.

Og hvad mere er, de historiske konflikter som den religiøse opdeling i rettro og vantro har næret,
giver anledning til at tro, at en frigørelse fra religiøs dogmatisme er en nødvendig forudsætning for
mere fred og fordragelighed i verden. Og de globale udfordringer som menneskeheden står over
for, understreger nødvendigheden af at vi tager det fulde moralske ansvar for vores ageren i
verden på os.




