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Cele statutowe

N

ajważniejsze cele UAAR to:

•
•
•

•

promocja teorii ateistycznych i agnostycznych oraz wszelkich
racjonalnych poglądów na świat, człowieka i jego życie;
wsparcie i konfrontacja różnych światopoglądów, przeciwstawianie się
nietolerancji, dyskryminacji i nadużyciom;
przezwyciężenie zasady wolności religijnej na rzecz równego traktowania przez
państwo i jego instytucji wszystkich poglądów filozoficznych i światopoglądów,
wśród nich oczywiście tych niereligijnych;
potwierdzenie, w konkretnej sytuacji Włoch, całkowitej laickości państwa; walka
z dyskryminacją prawną i faktyczną, otwartą i zakamuflowaną, ateistów i
agnostyków, żądając anulowania wszelkich przywilejów nadanych religii
katolickiej i promując uchylenie art. 7 Konstytucji, akceptującego bezkrytycznie
Pakty Laterańskie między państwem włoskim i Watykanem.

Historia
Powstała faktycznie w 1987 roku i zalegalizowana w 1991 roku, UAAR promuje dyskusje,
manifestacje, konwenty oraz inne inicjatywy dążące zasadniczo do wszechstronnej promocji
laickości państwa i jego instytucji. Jej siedziba znajduje się w Padwie i jest ona obecna,
poprzez struktury lokalne zwane okręgami w ponad dwudziestu prowincjach i jedenastu
regionach Włoch.
UAAR realizuje następujące cele generalne:
•
•

rozpowszechnianie teorii ateistycznych i agnostycznych oraz wszelkich
racjonalnych wizji świata, człowieka i jego życia.
wspieranie pluralistycznych organizacji w szerzeniu różnorakich koncepcji
świata i konfrontacji między nimi, przeciwstawiając się nietolerancji,
dyskryminacji i nadużyciom.

Jeśli chodzi o Włochy, to UAAR dąży do całkowitej laickości państwa, walcząc z
dyskryminacją ateistów i agnostyków, żądając anulacji wszelkich przywilejów przyznanych
religii katolickiej w społeczeństwie, a szczególnie w szkolnictwie, promując uchylenie art. 7
konstytucji, który uznaje Pakty Laterańskie między państwem włoskim i Watykanem.
UAAR jest członkiem i włoskim reprezentantem FHE — Europejskiej Federacji
Humanistycznej, unii europejskich stowarzyszeń laicko-humanistycznych z siedzibą w Brukseli
(Belgia), oraz IHEU — Międzynarodowej Unii Etyczno-Humanistycznej z siedzibą w Londynie
(Wielka Brytania).
W ostatnich latach UAAR podjęła rozmowy z licznymi instytucjami, a od lutego 2004
roku, poprzez swój okręg rzymski, należy do „Consulta per la Liberta' di Persiero e la Laicita'
delle Istituzioni" (Rada do Spraw Wolności Myśli i Laickości Instytucji), nad której kartą
założycielską pracowała wraz ze stowarzyszeniami laickimi działającymi w Rzymie oraz w
porozumieniu z Biurem do spraw Polityki Multietnicznej Urzędu Miasta Rzymu. W następnym
roku okręg turyński przyłączył się do nowopowstałej Turyńskiej Rady do spraw Laickości
Instytucji, której patronuje urząd miasta Turynu.
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Komitet przewodniczący
W jego skład wchodzą osoby znane, wyznaczone przez Komitet Koordynacyjny, krajowy
organ zarządzający. Są to:
•
•

Laura Balbo
Margherita Hack

Działalność kongresowa UAAR
Wszystkie organy UAAR są wybierane. Szczególnie jej krajowy komitet koordynacyjny
jest wybierany podczas kongresu krajowego, na trzy lata. Do 2006 roku UAAR zorganizowała
siedem kongresów. Dwa z nich: piąty (2002 rok, Florencja) dla dokonania formalnych zmian
statutowych i siódmy (2.7.2006, Bolonia) dla dokonania zmian zasadniczych, celem spełnienia
wymagań niezbędnych dla stania się Stowarzyszeniem Użyteczności Społecznej.
Pierwszy i drugi kongres (1992, Wenecja; 1995, Bolonia) miały charakter organizacyjny.
Począwszy od trzeciego kongresu (1998 rok, Trydent), zaczęto głębiej dyskutować nad liniami
przewodnimi stowarzyszenia, co miało miejsce również podczas czwartego kongresu ( 2001
rok, Florencja), na którym ustalono postulaty programowe UAAR. Definiują one cele, sposoby
działania i udziału w życiu publicznym kraju, relacje z innymi siłami społecznymi, takimi jak:
stowarzyszenia o podobnych celach i partie polityczne, ponadto określają stosunek do
interesujących choć nie bezpośrednio związanych z działalnością UAAR tematów społecznych
(np. pacyfizm). Wszystkie te tematy, podjęte i rozwinięte na kongresie we Florencji, w 2004
roku, postawiły UAAR wobec ogromnej różnorodności pozycji wynikającej ze znaczącego
wzrostu liczby stowarzyszeń.

Inne akcje organizowane przez UAAR
UAAR organizuje od 2000 roku Tydzień Antykonkordatowy, który ma miejsce w Rzymie,
przeważnie w okresie między 11 a 18 lutego. Data nie jest przypadkowa: właśnie 11 lutego
1929 roku Mussolini i kardynał Gasparri podpisali pierwszy Konkordat państwo - kościół; zaś
18 lutego 1984 roku to data drugiego Konkordatu podpisanego przez Craxiego i kardynała
Cassaroliego, sekretarza państwa Watykan. Wraz z drugim konkordatem religia katolicka
nabrała charakteru oficjalnej religii państwa włoskiego. W konsekwencji wprowadzono
mechanizmy „osiem promili" (na cele religijne lub państwo) w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych.
W tym okresie wypadają też inne rocznice, między innymi rocznica narodzin Karola
Darwina (12 lutego) oraz spalenia na stosie, na Campo de' Fiori w Rzymie, Giordano Bruno (17
luty 1600).
Tydzień Antykonkordatowy jest okazją do dyskusji nad laicyzmem we Włoszech, oraz
tematyką wolności sumienia i wyznania, samostanowienia człowieka, wolności seksualnej, roli
kobiety w społeczeństwie, wolności badań naukowych, również dzięki honorowemu komitetowi
przewodniczącemu stowarzyszenia, którego członkami są osobowości ze świata nauki i kultury,
jak astrofizyk Margherita Hack, matematyk Piergiorgio Odifreddi i ekspert w sprawach bioetyki
Valerio Pocar. Od 2004 roku, podczas wspomnianego Tygodnia, UAAR organizuje, około 12
lutego Darwin Day, nowość we Włoszech, choć bardzo popularny na świecie. W 2006 roku
wspomniane wydarzenie miało miejsce, dzięki inicjatywie UAAR, poza Rzymem w wielu
włoskich miastach, między innymi w: Turynie, Pizie, Weronie, Genui, Bari i Lecce.
30 listopada i 3 grudnia 2003 roku UAAR zorganizował w Sala dei Dioscuri na Kwirynale,
w Rzymie konwent pod hasłem „Nieodzowna laickość". Była to międzynarodowa konferencja
sponsorowana przez FHE, pod patronatem Biura do spraw Polityki Multietnicznej Urzędu Miasta
Rzymu, na której zabrali głos uznani prawnicy, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz
zagraniczni goście.

Nagroda UAAR na Festiwalu Filmowym w Wenecji
Unia Ateistów i Agnostyków Racjonalistów ustanowiła nagrodę dla najlepszego filmu,
który będzie prezentowany na 63 Wystawie Sztuki Filmowej, która będzie miała miejsce od 30
sierpnia do 9 września w Wenecji.
Nagroda zostanie przyznana „filmowi, który ukaże oraz uwypukli wartości laicyzmu, to

znaczy racjonalizm, poszanowanie ludzkich praw, demokrację, pluralizm, afirmację
indywidualności, wolność sumienia, słowa i badań naukowych, zasadę równouprawnienia w
instytucjach publicznych dla wszystkich obywateli, bez częstych podziałów bazujących na płci,
tożsamości, orientacji seksualnej, poglądach filozoficznych i religijnych". Nagrodę wręczy
Sergio Staino, członek Komitetu przewodniczącego UAAR, w sobotę 9 września, podczas
ceremonii wręczania innych nagród.
Nagrodą będzie złoty glob zawierający szklane sfery, dzieło młodego, wielokrotnie
premiowanego artysty Giovanni Corvaja.

Publikacje
Od grudnia 1996 roku UAAR publikuje czasopismo „L'Ateo" (Ateista) (ISSN 1129-56X,
początkowo kwartalnik, a od 2003 roku dwumiesięcznik).
Tekst jest tłumaczeniem z włoskiej Wikipedii.
Podobna tematyka na: Strona internetowa UAAR

Zobacz także te strony:
Ateiści i agnostycy włoscy w cieniu San Pietro. Rozmowa z F. Paolettim z UAAR
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lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

