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Humanisme er resultatet af en lang tradition for fritænkning, som har 
inspireret mange af verdens store tænkere og kreative kunstnere, og 
som har affødt videnskaben.

Den moderne humanismes grundsten er de følgende:

1. Humanisme er etisk. Den bekræfter individets værdi, værdighed 
og autonomi og ret til den størst mulige frihed, som er kompatibel 
med andres rettigheder. Humanister har en pligt til omsorg for hele 
menneskeheden, inklusive kommende generationer. Humanister er af 
den overbevisning, at moral er en iboende del af menneskets natur på 
baggrund af forståelse og empati, uden at være afhængig af ydre 
sanktioner.

2. Humanisme er rationel. Den søger at bruge videnskab kreativt og 
konstruktivt, ikke destruktivt. Humanister mener at løsningerne på 
verdens problemer ligger i menneskelig tanke og handling, frem for 
gennem guddommelig intervention. Humanismen advokerer for at 
benytte videnskabens metoder og frie spørgen på menneskelige 
velfærdsproblemer. Men humanister mener også, at brugen af 
videnskab og teknologi bør tøjles af menneskelige værdier. Videnskab 
giver os midlerne, men menneskelige værdier bør formulere målene.

3. Humanisme støtter demokrati og menneskerettigheder. 
Humanisme sigter efter den størst mulige udvikling af ethvert 
menneske. Den står ved, at demokrati og menneskelig udvikling er 
rettigheder. Demokratiets og menneskerettighedernes principper kan 
anvendes på mange forhold i menneskelivet og er altså ikke forbeholdt
statslige og politiske sfærer.

4. Humanismen insisterer på, at personlig frihed skal kombineres 
med socialt ansvar. Humanismen ønsker at bygge en verden på ideen 
om det frie menneske, med et ansvar overfor samfundet. Den 



anerkender også vores afhængighed og ansvar overfor den naturlige 
verden. Humanisme er ikke-dogmatisk og pålægger derfor ingen 
endegyldig tekst på sine fæller. Den er derfor fortaler for en 
uddannelse fri for enhver indoktrinering.

5. Humanisme er et svar på det udbredte ønske om et alternativ til
dogmatisk religion. Verdens store religioner påstår at basere sig på 
eviggyldige åbenbaringer, og mange af disses støtter søger at pålægge 
deres verdensforståelse på hele menneskeheden. Humanisme 
anerkender, at troværdig viden om verden og os selv, dannes gennem 
en kontinuerlig proces af observation, evaluering og revision. 

6. Humanisme sætter pris på kunstnerisk kreativitet og fantasi og 
anerkender kunstens transformative kraft. Humanisme understreger 
betydningen af litteratur, musik og de visuelle og performative 
kunstformer for deres bidrag til personlig udvikling og udfoldelse.

7. Humanisme er et livssyn der sigter efter den størst mulige 
tilfredsstillelse gennem kultiveringen af en etisk og kreativ 
livsudøvelse, og den tilbyder et etisk og rationelt modsvar til vor tids 
udfordringer. Humanisme kan være en livstilgang for alle mennesker, 
på alle steder.

Vor primære opgave er at gøre mennesker bevidste om, i de mest 
enkle termer, hvad humanisme kan betyde for dem, og hvad det 
forpligter dem til. Ved brug af en fri spørgen, videnskabens kunnen og 
kreativ tænkning i forhold til at fremme fred og medfølelse, så har vi 
tillid til, at vi har midlerne til løse de problemer, som vi alle står over 
for. Vi beder alle, som deler denne overbevisning, om at associere sig 
med os i denne bestræbelse. 
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