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Atheïstisch Seculiere Partij 
 

NIEUWSBRIEF | Nr. 6 | 2012 
 
Deventer, 9 september 2012 
 
Beste leden en sympathisanten van de ASP, 
 
Op de valreep voor de verkiezingen hebben we als (niet-deelnemende) politieke partij 
een Kieswijzer samengesteld samen met het Atheïstisch Verbond.  
 

ATHEÏSTISCHE KIESWIJZER: KIES MET REDE 
 
We hebben de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen 
doorgelicht op uitgangspunten van beider organisaties.  Als atheïstische organisatie 
zijn we voor het invullen van een seculiere samenleving waarin de scheiding van de 
Staat en Kerk volledig is doorgevoerd; waarin het onderwijs vrij is van eenzijdig 
ingevulde godsdienstig gestuurd onderricht; waarin het maatschappelijk 
gelijkheidsprincipe is doorgevoerd zonder godsdienstige privileges voor groepen.  
Na de analyse van de verkiezingsprogramma’s kunnen we het volgende stellen: 

 Slechts vijf van de 19 partijen noemen de scheiding van Staat en Kerk in 
hun verkiezingsprogramma; 

 Zes van de 19 partijen vinden dat er specifiek aandacht moet zijn voor religie 
in de samenleving, zij beroepen zich op privileges; 

 Twaalf van de 19 partijen erkennen het gelijkheidsprincipe in de grondwet; 
 Twaalf van de 19 partijen geven aan open te staan voor seculiere 

samenlevingsaspecten, van deze 12 geven er zes partijen aan vorm te willen 
geven aan deze seculiere aspecten; 

 Geen enkele deelnemende politieke partij pleit voor enkel openbaar 
onderwijs; vier van de 19 zijn uitgesproken voor bijzonder onderwijs; 

 Acht van de 19 partijen besteden in positieve zin aandacht aan het individuele 
zelfbeschikkingsrecht op abortus, euthanasie en vrijwillige 
levensbeëindiging; 

 Zelfs één partij vindt dat er bij de vrijheid van expressie terughoudendheid 
moet worden betracht voor een niet passend geloof en dat er gevaar dreigt 
voor de aanwezige seculiere moraal.  

Van alle partijen is er één politieke partij die de seculiere samenlevingsinvulling van 
alle kanten wil bestrijden, de SGP. Deze partij noemt in haar verkiezingsprogramma 
wel elf keer het gevaar van de opdringerige seculiere moraliteit.  
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