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Til møde i EU-kommissionen

Af Lone Ree Milkær, forperson 
for Humanistisk Samfund

Humanismen har vi til 
fælles i Europa. Det blev 
jeg overbevist om efter 

at have været til ’High Level 
Meeting with Non-Confessio-
nal Organisations’ i EU-kom-
missionen sammen med 
repræsentanter fra 13 andre 
organisationer. Humanisterne 
var ud over mig repræsenteret 
af præsidenterne for hhv. den 
polske og den tyske humani-
storganisation og præsidenten 
for European Humanist Fede-
ration.
Siden 2009 har EU-kommis-

sionen haft dialog med repræ-
sentanter fra religiøse - og 
ikke-religiøse livssynsorganisa-
tioner. I år var jeg, som forper-
son for Humanistisk Samfund, 
inviteret med til mødet. Det er 
første gang, der deltager en 
dansk repræsentant på mødet, 
så jeg synes godt, at vi kan 
give os selv et kollektivt klap 
på skulderen over, at HS er 

en organisation, som regnes 
for så pålidelig og seriøs, at vi 
bliver inviteret med helt i den 
repræsentative top. Mødets 
værter var EU-kommissionens 
vicepræsident, hollandske 
Frans Timmermans, og vice-
præsident for EU-parlamentet, 
irske Mairead Mcguiness. 
På mødet skulle repræsen-

tanterne komme med input til 
arbejdet med et værdibaseret 
fællesskab i Europa, men mest 
af alt handlede det om at sen-
de et værdipolitisk signal om, 
at EU som organisation lægger 
vægt på det europæiske vær-
difællesskab. Mit input til udvik-
lingen var, at sikringen af lige 
rettigheder til alle er et kerne-
punkt for EU og at jeg synes, 
det ville være en god idé at 
holde møder med både religiø-
se og sekulære organisationer, 
men det er et kontroversielt 
synspunkt, også i humanistiske 
organisationer.
Ambitionerne fra både kom-

mission og parlament at øge 
det interne kendskab til hinan-

den i de europæiske lande og 
at lægge mere vægt på det, 
vi har til fælles end det, der 
adskiller os. Og her kan det 
humanistiske livssyn samle 
europæerne. Vi har oplys-
ningsfilosofferne som historisk 
baggrund for en samfunds-
mæssig udvikling til fælles og 
vi har brug for at artikulere 
den fælles baggrund, som et 
bolværk mod populisme og en 
stigende frygt for alt, der opfat-
tes som anderledes.
Hvad kom der så ud af det? 

Der kom en anerkendelse af 
det humanistiske livssyn som 
ligeværdigt i europæisk sam-
menhæng og en særlig aner-
kendelse af Humanistisk Sam-
fund, som også vi kan bruge 
politisk i dansk sammenhæng.
Der er mange presserende 

udfordringer i Europa - flygt-
ningekrise, Brexit, trusler mod 
kvinders rettigheder etc. - som 
har brug for politisk opmærk-
somhed lige nu og her, men 
jeg synes det er positivt, at 
der også er fokus på de store 
linjer.
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Debatterne på Folkemødet

Af Karin Liltorp, medlem af Ho-
vedbestyrelsen

Ti medlemmer fra HS var 
af sted på Folkemødet – 
opdelt i ”politikere” (Lone 

Ree Milkær, Thorkild Svendsen 
og Ole Wolf) som havde til op-
gave at benytte Folkemødet til 
at få talt med folketingspolitike-
re og samarbejdspartnere fra 
andre organisationer – og os 
andre teltpassere, som sørge-
de for, at interesserede forbi-
passerende fik en introduktion 
til HS. De fleste forbipasseren-
de havde faktisk hørt om HS 
– blandt andet dækningen af 
konfirmationerne havde sat sig 
i folks bevidsthed. 
Thorkild Svendsen deltog i en 

debat arrangeret at Institut for 
Menneskerettigheder om dis-
kriminering af minoritetslivssyn. 
Her deltog repræsentanter fra 
forskellige religiøse grupper– 

hvilket inkluderede en baptist, 
en muslim, en jøde – og yderli-
gere deltog Haderslevs biskop, 
Marianne Christiansen.

Møde med den franske am-
bassadør  
Samtidig afholdt Humanistisk 
Samfund selv et møde om se-
kularisering, hvor den franske 
ambassadør François Zimeray 
holdt oplæg og vores forper-
son Lone Ree Milkær diskute-
rede med Jacob Mchangama. 
Den franske ambassadør talte 
med en gejst og patos om 
menneskerettighederne, som 
vi alt for sjældent bruger på vo-
res breddegrader. Han sagde 
blandt andet, at der er et skel 
mellem, om mennesket er til 
for samfundets skyld, eller om 
samfundets er til for menne-
skets skyld. Menneskerettighe-
derne er et eksempel på den 
sidste opfattelse.

HS havde desuden lejet sig 
ind i et større telt til et event 
om folkekirkens økonomi, hvor 
Naser Khader, Daniel Toft Ja-
kobsen og Lone Milkær deltog. 
Sidsel Kjems stod for det fagli-
ge oplæg sammen med tidlige-
re overvismand Niels Kærgård, 
hvor Sidsel med udgangspunkt 
i sin forskning fremlagde over-
raskende informationer om Fol-
kekirkens økonomi – blandt an-
det, at kirken har utrolig mange 
penge i forhold til de lande, vi 
sammenligner os med, og at 
det bestemt ikke kan betragtes 
som ”normalt”, at kirken får lov 
til at opkræve medlemsgebyr 
gennem skatten. Der var en 
overordnet enighed om, at 
forholdet mellem stat og kirke 
er temmelig spøjst og ulogisk 
opbygget – men uenighed om, 
hvorvidt der er nogen grund til 
at gøre noget ved det. 

”Aggressiv ateisme”
Jeg overværede en del møder 
om religion i diverse afskyg-
ninger. Ved flere af disse blev 
”aggressiv ateisme” nævnt 
som en reel trussel. Måske 
skal engagerede kristne være 
på vagt overfor tendensen til 
at italesætte debatlystne religi-
onsskeptikere som aggressive 
- omtalt på denne måde, sæt-
ter man dem i bås med diverse 
ekstremistiske religiøse grup-
peringer.

Paneldebat på Folkemødet om Folkekirkens økonomi. Fra venstre mod 
højre: Sidsel Kjems, Niels Kærgård, Daniel Toft Jakobsen, Naser Khader 
og Lone Ree Milkær
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”Facer” for Humanistisk Samfund

Af Julie Thorup, frivillig

Allerede da Folkemødet 
havde sin debut i 2011 
tænke jeg: Det vil jeg 

gerne deltage i. I år kom den 
oplagte mulighed – som re-
præsentant for Humanistisk 
Samfund. 
Min primære opgave var at 

være ”facer” – det vil sige, at 
stå ved HS’ telt og tage kontakt 
til både de aktivt opsøgende 
og de, der slentrede forbi. Hel-
digvis var rigtig mange nysger-
rige og positive over for tanken 
om et alternativ til Folkekirken 
og ligestilling af religioner, tros-
samfund og livsanskuelser. 
En kvinde gav udtryk for, at 

hun gerne ville diskutere etiske 
dilemmaer. Da hun bor i ho-
vedstadsområdet, foreslog jeg 
hende at komme forbi et af de 
gode møder i Debatgruppen i 
Lokalforening København.

Glad hilsen fra sognepræst 
Herefter fik jeg kontakt til en 
mand, som efter min indled-
ning om HS’ fortræffeligheder 
tørt responderede: ”Nu er det 
sådan, at jeg har være sog-

nepræst i det nordvestlige 
Jylland i mere end 36 år, så 
jeg mener slet ikke, at der er 
hold i det, du fortæller mig!”  I 
sådan en situation gælder det 
om at komme hurtigt retur, 
og det gjorde jeg med et par 
uddybende spørgsmål. Heref-
ter havde vi en fin overordnet 
dialog om tro og overbevisnin-
ger – og vores lille menings-
udveksling endte med et pænt 
farvel suppleret med et fast 
håndtryk. Da han sidenhen 
kom gående forbi teltet på sin 
vej retur løftede vi begge hån-
den til en glad hilsen.

Interesse for HS-bryllup
En anden mand var meget in-
teresseret i vores ceremonier. 
Han fortalte om de meningsud-
vekslinger han havde haft med 
sin nuværende kone, da de 
skulle giftes for et par år tilba-
ge. Han gav udtryk for, at han 
ville ønske at have kendt til HS’ 
tilbud om bryllupsceremonier 
ved den lejlighed. Da jeg talte 
med ham havde solen bagt 
på os i timevis, og jeg havde 
været en tur forbi apotekets 
telt og fået lidt solcreme smurt 
på. Pludselig siger manden: 
”Jeg kan se at du har brugt 
solcreme – men det er slet ikke 
nok. Jeg siger det, fordi jeg 
arbejder for Kræftens Bekæm-
pelse.” Herefter sagde vi pænt 
farvel, og et par minutter efter 
kom manden retur med en 
håndfuld prøvepakker med sol-
creme, så er var nok til os alle. 
Sikke en sød gestus!

Frirum for frafaldne
Samtalen om eftertro, der blev 
afholdt i vores eget telt var 
meget tankevækkende. Simon 
Nielsen Ørregaard har været 
et tro Jehovas Vidne indtil han 
var i begyndelsen af trediver-
ne. Her forstod han pludselig, 
at der ikke fandtes overnatur-
lige væsner, og denne erken-
delse var nærmest et chok for 
ham, da det havde været en 
del af fundamentet for hele 
hans liv. Relationerne og sam-
talerne med andre frafaldne –  
både tidligere Jehovas Vidner, 
mormoner og muslimer – gav 
både et frirum og et tiltrængt 
fællesskab, idet mange føler at 
de står helt alene med deres 
valg om at afskrive familiens 
religion, og at udeforstående 
slet ikke kan sætte sig ind i 
problemets omfang og karak-
ter.

En af de events, som HS arrange-
rede i vores eget telt, var en dia-
log mellem Tommy Petersen fra 
Borgerrepræsentationen i Køben-
havn (Rad.V.) om sekularisering i 
kommunerne
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Af Kirstine Kærn, medlem af Ho-
vedbestyrelsen

Dette år holdt the Europe-
an Humanist Federation 
(EHF) generalforsam-

ling og konference i Polen, 
hvor den nuværende regering 
sætter både ytringsfriheden 
og kvinders rettigheder under 
pres. Medlemsorganisationer 
fra hele Europa havde sendt 
repræsentanter til Wroclaw, 
som er hjemsted for den pol-
ske rationalistbevægelse.
Den første dag brugtes på 

generalforsamling, mens de 2 

efterfølgende dage var afsat til 
konference arrangeret af de 2 
polske medlemsorganisationer.
Hele bestyrelsen var på ny-

valg og den mangeårige præ-
sident genopstillede ikke. Det 
lykkedes os at få valgt vores 
forperson Lone Ree Milkær ind 
i bestyrelsen. Ny præsident er 
Guiolo Ercolessi (Italien). Som 
i mange andre europæiske 
sammenhænge snakkede vi 
også om Brexit, betydningen 
for Europa & konsekvenserne 
for EHFs arbejde. 
En af brainstorm-sessionerne 

under generalforsamlingen 

handlede om blasfemipara-
graffer og, hvordan man kan 
få dem afskaffet i alle lande. 
Der var klapsalver, da vi kun-
ne fortælle, at der var flertal i 
Danmark for at afskaffe blasfe-
miparagraffen.
Konferencedagene bestod af 

fire paneldebatter med for-
skellige temaer: Populisme & 
demokrati, Politisk korrekthed 
& ytringsfrihed, Hvad betyder 
det at være europæer i dag, og 
Kritisk tænkning i den digitale 
æra. Blandt paneldeltagerne 
var der en del eksterne gæster. 
Det var interessant at høre 
hvordan det lykkedes at mo-
bilisere kvinder i hele Polen, 
kvinder som ellers ikke har 
været aktivistiske.
Næste år, der er 70 året for 

menneskerettighederne, hol-
des generalforsamlingen i 
Nürnberg.

The European Humanist Federation (www.humanistfedera-
tion.eu) er paraplyorganisation for europæiske humanister, 
rationalister, fritænkere og etikere. Både Humanistisk Sam-
fund og Ateistisk Selskab er medlem. Organisationen har 

base i Bruxelles, og laver lobbyarbejder ifht. EU, Europarå-
det & OSCE. 

EHF generalforsamling

Folkekirkens plads i folkeskolen
Af Thomas Schumann, redaktør 
af medlemsbladet

Dansk Folkepartis kirke-
ordfører Christian Lang-
balle havde den 6. juni 

indkaldt undervisningsminister 
Merete Riisager (LA) og kirke-
minister Mette Bock (LA) til et 
åbent samråd om blå mandag 
i folkeskolen. Baggrunden for 
samrådet var en sag om, at 
eleverne i Espergærde Sko-
ledistrikt ikke fik lov at holde 
fri på blå mandag. Det anser 
Christian Langballe som udtryk 
for hvad han på samrådet kald-
te ”en stedmoderlig behand-

ling” af Folkekirken i folkesko-
len. Derfor spurgte Langballe 
de to fremmødte ministre om 
regeringens holdning til, hvil-
ken plads Folkekirken skal 
fylde i folkeskolen.
Både Mette Bock og Mere-

te Riisager var enige om, at 
Folkekirken har en særsta-
tus i det danske samfund og 
derfor også en særlig plads 
i folkeskolen. Men samtidig 
understregede Mette Bock, at 
Folkekirken lever af det lokale 
engagement og derfor må det 
afgøres lokalt om der gives fri 
på blå mandag eller ej. Ikke alt 
kan reguleres fra Folketinget, 

påpegede Mette Bock. Samrå-
det var dog alligevel en glim-
rende illustration af, at stærke 
politiske kræfter er på vagt, 
ved selv den mindste trussel 
over for Folkekirkens hævd-
vundne privilegier.

Christian Langballe (DF) er be-
kymret for, at skoleledere ser stort 
på Folkekirken.

http://www.humanistfederation.eu
http://www.humanistfederation.eu
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Interview med et medlem
Af Jørgen Oldenburg

I hvert medlemsblad intervie-
wer vi et medlem for at
sætte ansigter på forenin-
gen. Denne gang er det Tue 
Bo-Chassé.

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Det gjorde jeg, fordi jeg blev 
hvervet som underviser til 
konfirmationsgruppen i Køben-
havn. Herfra var der ikke langt 
til også at blive medlem af for-
eningen, som jeg inden da kun 
kendte meget overfladisk.

Hvad er HS`vigtigste opgave 
lige nu?
Set fra mit nuværende per-
spektiv, så er den vigtigste 
opgave at sørge for, at cere-
monigrupperne kan vokse i et 
harmonisk tempo, i takt med 
efterspørgslen på ceremonier.

Hvordan kan vi nå det mål?
Vi kan nå det mål ved at have 
en god frivilligpleje og en 
tilfredsstillende, effektiv årlig 
proces i ceremonigrupperne, 
så gruppen af frivillige vokser, 
på baggrund af en positiv ople-
velse. Samtidig med dette skal 
der turdes satse på at vokse, 
når efterspørgslen er til det. 

Hvad laver du, når du ikke er 
aktiv i HS?
Jeg har været selvstændig 
konsulent med fokus på ad-
færd de sidste par år, men i 
øjeblikket laver jeg byvandrin-
ger og cykelture for turister. 
Jeg har en cand.mag i historie 
og filosofi, så på disse ture kan 
jeg både være ude i det gode 
vejr, og bruge min historiefag-
lighed. Det er dog et åbent 
spørgsmål, hvad jeg beskæfti-

ger mig med efter sommeren.

Hvilken tophistorie ville du 
helst høre i Radioavisen?
Det ville være dejligt at høre 
afskaffelsen af blasfemipa-
ragraffen nævnt med direkte 
reference til Humanistisk Sam-
fund og dets arbejde på dette 
politikområde.

Tue Bo-Chassé

Af Thomas Schumann, redaktør 
af medlemsbladet

De fleste beholder det 
livssyn, som de voksede 
op med. Men nogle væl-

ger at gå en anden vej. I bogen 
”Eftertro” af Anders Stjernholm 
møder læseren ni mennesker, 
som har lagt religion bag sig 
og er blevet ateister. For nogen 
af dem har det medført social 
udstødelse og et traumatisk 
brud med deres familier. Andre 
er sluppet uden at skulle betale 
så dyr en pris. 
Bogen er bygget op i to dele - 

i første halvdel fortæller hver af 
de ni medvirkende deres egen 
historie om, hvordan de gik fra 
troende til tvivlende og til sidst 
opgav troen. Anden halvdel 
foregår som en samtale mel-
lem de ni, hvor de reflekterer 
over deres oplevelser. 
”Eftertro” viser - med hoved-

personernes egne ord - hvorfor 
det er så svært for mange at 
forlade en religion og at det 
typisk skyldes frygt for at miste 
familie eller omgangskreds. 
Bogen er udgivet af Gylden-

dal og koster 299,95 kr.

Fortællinger om det svære valg at forlade en religion
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Østre Kirkegård, Kl. 
13.00-16.00

Ormslevvej 14, Kl. 
19.0-21.0

Østerbrohuset, 
Århusgade 103, Kl. 
19.00-21.00

Onsdag d. 16/8 AALBORG Besøg i kapeller uden sym-
boler
Medlemmerne af Humanistisk Sam-
fund, Aalborg, og Kræftens Bekæm-
pelse inviteres til et besøg på Østre 
Kirkegård i Vejgård og Sygehus-
kapellet på Sygehus Syd

Torsdag d. 17/8 HOVEDSTADEN Humanistisk Begravelse
Kom til informationsaften om humani-
stiske begravelse og se om dette er 
et stykke frivilligt arbejde, du vil være 
med til.

Torsdag d. 17/8 AARHUS Humanistisk Begravelse
Kom til informationsaften om humani-
stiske begravelse og se om dette er 
et stykke frivilligt arbejde, du vil være 
med til.

August


