Londyn na rzecz świeckiej Europy - reportaż
Autor tekstu: Zenon Kalafaticz
17 września 2011 r. odbył się w Londynie kolejny Marsz na rzecz Świeckiej Europy. Fragment
przemówienia Andrew Copsona, dyrektora wykonawczego Brytyjskiego Stowarzyszenia
Humanistycznego:
„Co tak naprawdę znaczy życie w wolnej, świeckiej demokracji? To znaczy, że jeżeli twoje
przekonania religijne są przeciwko aborcji, na przykład, zgadnijcie co? Nie musisz wcale
przeprowadzać aborcji! Jeśli twoje religijne poglądy zakazują ci gejowskiego małżeństwa — nie
musisz wcale mieć takiego małżeństwa, nie musisz być nawet gościem na takim ślubie, kiedy, co
mało prawdopodobne, zostaniesz na niego zaproszony. Jeśli jesteś przeciwko asystowanej śmierci
u nieuleczalnie chorych — nie musisz w tym uczestniczyć. Jeśli odmawiasz przyjęcia leku, który jest
sprzeczny z twoim światopoglądem, jesteś wolny, żeby tego nie robić, chociaż dziwne, że mało kto
odmawia. To jest właśnie twoja wolność. Ale wolność nie znaczy tego, abyś miał jakieś prawo
wywierać nacisk na rząd, ażeby faworyzować twoje preferencje, twoje uprzedzenia, twoje
upodobania i twoje dogmaty i narzucać je reszcie społeczeństwa."
Miesiąc po tej imprezie podobna odbędzie się w Polsce - III Marsz Ateistów i Agnostyków
(http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,454085) — 15 października, godz. 14, Kraków, plac
Wolnica. Tegoroczny Marsz jest częścią paneuropejskiej akcji na rzecz Świeckości Europy „For
A Secular Europe". Tylko dzięki waszej obecności głos polskich ateistów na ulicach może zostać
dostrzeżony — zapraszamy!
Zobacz cały reportaż z imprezy ateistycznej w Londynie:
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

