Stanowisko Koalicji Ateistycznej w sprawie Dni Ateizmu 2016

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy Ateiści.

Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna informuje, że od jesieni zeszłego roku Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego i Koalicja Ateistyczna nie działają w porozumieniu, lecz prowadzą działalność na rzecz świeckości państwa, promocji ateizmu i ograniczania wpływu religii na życie publiczne w sposób niezależny i nieskoordynowany.

Koalicja Ateistyczna nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego. Kiedy w listopadzie 2015 zaczęliśmy prace koncepcyjne nad Dniami Ateizmu 2016 nie sądziliśmy, że Fundacja zdecyduje się na samodzielne przeprowadzenie imprezy o tej samej nazwie, w tym samym miejscu i czasie. Ogłoszenie przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego, że jest organizatorem „Dni Ateizmu 2016” było dla nas kompletnym zaskoczeniem.

Koalicja Ateistyczna organizuje Marsz Ateistów wraz z rekonstrukcją historyczną kaźni pierwszego polskiego ateisty – Kazimierza Łyszczyńskiego – od 2013 r. W roku następnym formuła została poszerzona o część panelowo-wykładową zakończoną uroczystym bankietem, którego kulminacją było wręczenie Nagrody Ateisty Roku i jako taka objęta ramowym tytułem „Dni Ateizmu”.

Nie możemy zatem uznać za szczególnie fortunne, że w roku bieżącym Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zdecydowała się użyć tej nazwy do promocji organizowanych przez siebie wydarzeń, które jednak Marszu Ateistów oraz rekonstrukcji historycznej nie obejmują, gdyż te organizowane są wyłącznie przez liczącą 30 członków Koalicję Ateistyczną, która posiada siły i środki konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia zarówno o charakterze kostiumowo-rekonstrukcyjnym jak i panelowo-wykładowym wraz z programem kulturalnym oraz częścią bankietową.

Ponadto, uważamy za etycznie naganne podpieranie się przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego organizowanym przez nas Marszem Ateistów oraz rekonstrukcją historyczną dla promocji swojego programu bez najmniejszej choćby wzmianki, że wydarzenia te organizuje Koalicja Ateistyczna.

Pozostaje nam zatem wyrazić ubolewanie z tytułu tego, że nasze środowisko zostało nagle postawione wobec kalendarza nakładających się wydarzeń, co – jak wiemy – wśród wielu osób budzi uzasadniony niepokój, że ów niespodziewany urodzaj nie jest dobrym prognostykiem dla środowiska ateistycznego, które bardziej dziś potrzebuje jedności niż kolejnych podziałów.

Mamy jednak nadzieję, że to napięcie okaże się twórcze i doprowadzi do refleksji – trwające jeden weekend Dni Ateizmu nie są w stanie pomieścić tak bogatego programu wydarzeń, jaki proponują łącznie obie organizacje. Jako Koalicja Ateistyczna uważamy, że oparty głównie na panelistach zagranicznych, prowadzony nieomal w całości w językach obcych i tłumaczony konsekutywnie program Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego mógłby być bez żadnego uszczerbku dla charakteru imprezy przeprowadzony w innym, dogodniejszym dla wszystkich terminie, nie prowadząc do niepotrzebnego rozdrobnienia publiczności Dni Ateizmu.

Zwracamy również uwagę, że Koalicja Ateistyczna i Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego posiadają osobne rachunki bankowe i obecnie nie prowadzą żadnych wspólnych zbiórek pieniężnych. Osoby zainteresowane wspieraniem Koalicji Ateistycznej powinny swoje wpłaty (wraz ze wskazaniem odpowiedniego tytułu wpłaty) kierować na:

Koalicja Ateistyczna
KRS 0000548799
Nr rachunku: 36 1750 0012 0000 0000 2932 1973

Z poważaniem,
Koalicja Ateistyczna
http://koalicjaateistyczna.org

Dni Ateizmu 2016:
http://dniateizmu.org.pl

