Humanistisk Samfund
Et spring fremad
Bestyrelsens beretning til Humanistisk Samfunds ordinære landsmøde 2014
I det forgangne år
nistisk arbejde, hvad
fejrede Humanistisk
enten vi hjælper unSamfund sit fem års
ge, der har brug for et
jubilæum. Og nu er
alternativ til kammedet gået et år siden
raternes kristne konsidste landsmøde. I
firmation, hjælper
denne beretning
sørgende efterladte
fortæller Hovedbeeller bidrager til fejrinstyrelsen om det
gen af et lille nyt menforgangne år. Vi
neske eller indgåelse
synes, det er et år,
af ægteskab.
vi kan se tilbage på
Vi har i det forgange
med mere end genår ydet en indsats for
nemsnitlig tilfredsat gøre vores ceremohed. Vores i forvejen Fra den første konfirmation i VestDanmark: De sidste instruktioner gives, inden familierne komnier mere kendte. Vi
mer ind i salen. Foto: Mogens Petersen
høje aktivitetsnihar nu informationsveau er blevet løftet
foldere om samtlige vores ceremonitil et nyt niveau, blandt andet fordi vi
vores ceremonier er høj. Gennem ceer. Som noget helt nyt har vi taget et
har åbnet en café i København. Samremonierne laver vi et konkret humaspring fremad og fået fremstillet film
tidig har vi fået gennemført flere af de
ting, vi har ønsket i flere år. Vi har
blandt andet lanceret en ny hjemmeside, fået et nyt medlemsregistre35
ringssystem og gjort det nemmere at
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fede over et regeringsudvalgs planer
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for kirkens fremtidige styrelse. Til
Navnefester
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trods for dette, kan vi med stolthed
sige, at vi har taget et stort spring
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Konfirmerede
fremad i året, det gik.

Antal ceremonier
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Ceremonier
Antallet af ceremonier steg betydeligt
i det forgangne år. Mest markant afholdt vi for første gang en konfirmation vest for Storebælt. I 2014 skal vi
for første gang have to hold konfirmander Øst for Storebælt og vi har
igen i år et konfirmandhold vest for
Storebælt. Også antallet af begravelser steg.
Vi kan glæde os over, at kvaliteten af

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Vejledningssamtaler om begravelser

0

0

2

2

Begravelser

4

7

7

12

13

9

11

10

1

3

3

1

Konfirmerede

12

21

18

30

I alt

30

40

41

55

Bryllupper
Navnefester

Side 2
om vores begravelser og om
konfirmationsweekenderne.
Det er ikke naturligt at lave
egentlige reklamekampagner
for noget så højtideligt som
ceremonier, men med filmene
kan vi give et konkret billede af,
hvad en humanistisk ceremoni
egentlig er for noget. Og takket
være kanaler som Youtube og
Facebook er det i dag nemt at
sprede sådanne film.

Samfund har deltaget i en arbejdsgruppe med andre organisationer. Gruppen har ydet
en imponerende indsats. Med
tilskud fra Statens Kunstfond
og Rambøll fik de Svendborg
Architechts til at lave en meterhøj model af, hvordan et
CeremoniRum kan se ud. Modellen blev udstillet på Galeri
Etage Projects i København,
hvad medførte massiv medieomtale i Deadline på DR2,
Forhåbentlig kan vi finde de
Information, Politiken, Ekstra
nødvendige midler til at få
Ceremonikoordinator Marie Louise Petersen underviser ved konfirmati- Bladet og Radio 24syv. Debatfremstillet film om vores øvrige onsseminaret
ten kan genfindes på projekceremonier, især bryllupper.
uddannelsen af nye ceremoniledere
tets facebookside www.facebook.com/
Vi står dog også overfor nogle udforog celebranter. Vi har også arbejdet en ceremonirum.
dringer på ceremoniområdet. Vi mangdel med, hvordan vi kan tiltrække flere
Udover at have sat et nødvendigt foler ceremoniledere og celebranter,
frivillige, især i forhold til konfirmatiokus på behovet for livssynsneutrale
ligesom vi mangler kursusledere og
nerne. En af måderne er at sørge for,
ceremonirum, så har arbejdsgruppen
frivillige ved vores konfirmationer. Vi
at de frivillige hele tiden får ny inspiraogså vist vejen til, hvordan man får
har i øjeblikket et pænt antal begravel- tion, og til det formål afholdt vi i eftermedieomtale. Gennemarbejdede og
sesceremoniledere øst for Storebælt,
året et konfirmationsseminar.
grundige oplæg giver medieomtale,
men på alle andre områder kan vi bruI Hovedbestyrelsen har vi i det forgang- hvorimod vi må anerkende, at når det
ge flere.
ne år også taget initiativ til et tættere
gælder om at få omtale af vores holdVi håber, vi i løbet af foråret kan starte
samarbejde mellem de forskellige ceninger, så er vi blot en blandt mange
remonigrupper og
interesseorganisationer, der kæmper
hovedbestyrelsen, vi
om mediernes opmærksomhed.
har etableret et foPolitik
rum hvor lederne af
Også på det politiske område var der
de forskellige ceretale om et spring fremad. Et udvalg
monigrupper mødes
nedsat af regeringen udsendte et deregelmæssigt med to
batoplæg om Folkekirkens fremtidige
fra hovedbestyrelstyrelse. Humanistisk Samfund var
sen.
officiel høringspart, en naturlig konse-

Svendborg Architects model af et CeremoniRum

En særlig stor succes det sidste år har
været arbejdet med
CeremoniRum, at
skabe et livssynsneutralt rum til ceremonier. Sådanne
rum bør være naturlige i et samfund, hvor
der år for år bliver
flere og flere tros-/
livssynssamfund og
mange vælger helt at
stå udenfor noget
tros-/livssynssamfund. Humanistisk

kvens af vores arbejde for at påvirke
udvalgets kommissorium og sammensætning.
Det var selvfølgelig glædeligt, at vi var
officiel høringspart, men selve oplægget var ikke noget at råbe hurra for.
Udvalget var i sit kommissorium blevet
pålagt at overveje at målrette statens
tilskud til Folkekirken mod samfundsopgaver, og dermed ændre den nuværende uacceptable situation, hvor alle
via skattebilletten betaler til præsters
og biskoppers løn. Men det spørgsmål
blev kun berørt med nogle få linjer,
hvor man lagde op til at fortsætte med
det eksisterende.

Side 3
Udvalget var også blevet pålagt at
overveje, om det stadig skal være sådan, at det er politikere, der har det
sidste ord i teologiske spørgsmål som
fastlæggelse af ritualer og sammensætning af salmebøger. Udvalget
fremlagde fire forskellige modeller for,
hvordan teologiske spørgsmål i fremtiden skal behandles. I alle fire modeller er det stadig politikerne, der har
det sidste ord.

gjort at både medlemstal og antal
afholdte ceremonier er steget kraftigt.

domskundskab, har vi kontaktet
samtlige partiers ordførere og fortalt
dem vores holdninger. En vigtig forudsætning for det var, at vi inden da
havde haft et udvalg til at udarbejde
et papir om vores holdning til faget, et
papir der kan ses på vores hjemmeside. Der er lang vej til de nye målsætninger for skolefaget er færdige,
men vi kan glæde os over, at det nedsatte fagudvalg helt enestående ikke
har en teolog på formandsposten.

Kristeligt Dagblad dækkede sagen
udførligt, bl.a. interviewede de samtlige partiers ordførere om deres holdning til ligestilling af trossamfund og
livssynssamfund. Det var godt, at vi
på den måde fik sat fokus på sagen.
Vi må desværre også konstatere, at
det er et område, hvor flere politikere
som en automatreaktion afviser
det nye og anHer sidst i januar går forhandlingerne
derledes. I et
om et nyt medieforlig i gang. Et cenenkelt tilfælde
tralt spørgsmål bliver, om DR stadig
lod en ordfører
skal have en forpligtigelse til at forsin personlige
midle ”vores kulturkristne arv”. Vi
baggrund som
mener ikke, at den ”kulturkristne arv”
Illustration fra folder om forholdet mellem kirke og stat
præst stå over
er en entydig størrelse, endsige en
Vi kan altså ikke være tilfredse med
partiets hidtidige positive holdning til
entydig positiv størrelse. At påstå det
udvalgets oplæg. Men vi kan være
vores ligestilling. Det er et område,
er historieforfalskning, og det er ikke
tilfredse med vores egen indsats i den
hvor der er brug for, at vi stædigt og
DR’s opgave at bedrive historieforefterfølgende debat. Vi udgav en folvedholdende informerer om vores
falskning. Det er samtidig en måde at
der om emnet, har været i en del avirimelige krav. Vi kan heldigvis henvise
sige til os ikke-troende, at vi ikke er
ser og var synligt tilstede ved over
til, at vores søsterorganisationer i en
helt så danske som andre danske. Vi
halvdelen af de debatmøder, som
række lande har vielsesbemyndigeler gået i gang med at kontakte meKirkeministeriet har holdt om sagen.
se, og at vi derfor blot skal følge i andieordførere på Christiansborg for at
dre landes fodspor.
fremlægge vores syn på sagen og
Derudover har vi holdt fire møder,
forhåbentlig påvirke det endelige rehvor vores medlemmer har haft muligPå folkeskoleområdet skal målsætsultat.
hed for at få et detaljeret indblik i reningerne for faget
geringsudvalgets arbejde.
kristendom revideres. Vi forlanger
Nu venter vi på udvalgets endelige
ikke, at man ikke
rapport. Vi bruger tiden på at forberemå lære om kride vores reaktion, bl.a. afholder vi for
stendom i Folketiden møder med forskellige organisaskolen. Men vi
tioner, bl.a. politiske ungdomsorganikræver, at undersationer, om hvordan vi kan præge
visningen skal ske
debatten, når den endelige rapport er
på et videnskabekommet.
ligt grundlag, hvor
Formand Ole Wolf holder oplæg for medlemmer om kirkeudvalgets oplæg
Et andet politisk spørgsmål er ligestileleverne lærer at
lingen mellem livssyns- og trossamInternationalt
forholde sig historisk og kritisk til relifund. Vi satte sagen på dagsordenen
Som nævnt ovenfor mødtes vi ved
gion, livssyn og etik uden favorisering
ved vores 5-års jubilæum, hvor vi invivores 5-års jubilæum med vores
af et bestemt livssyn eller en bestemt
terede vores norske, skotske og issøsterorganisationer fra Skotland,
religion.
landske søsterorganisationer til et
Island og Norge. Vi benyttede samtiVi har tidligere oplevet, at regeringen
fælles debatmøde. De fortalte om,
dig lejlighed til at styrke vores samarmåtte opgive at ændre undervisninhvordan de har opnået vielsesbemynbejde med norske Human-Etisk Forgen på seminarierne i faget KLM
digelse og dermed er blevet ligestillebund (HEF). Vi informerer nu løbende
(Kristendomskundskab/Livsoplysde med trossamfund. Alle kunne behinanden om vores aktiviteter, ligening/Medborgerskab). For at undgå
rette om, hvordan vielsesbemyndigelsom vi til stadighed trækker på HEFs
et tilsvarende nederlag i diskussionen
sen har været et blåt stempel, der har
store ekspertise, når det gælder udom målsætninger for faget kristen-
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dannelse af nye ceremoniledere og
celebranter.

ganisationens mange aktiviteter.

vi ikke har egentlige lokalforeninger.

Etisk debat – og vores café
I det forgangne år har der været afVores arbejdsprogram peger på, at det
I forhold til Norge har det været særlig
holdt kommunalvalg, og det var selvinteressant at se, hvordan spørgsmål
følgelig en lejlighed til at gøre opmærk- er en væsentlig opgave for Humanistisk Samfund at skabe et rum til etiom livssynspolitik er en naturlig del af
som på de lokalpolitiske dimensioner
ske diskussioner. Det er brug for et
norsk politik. Alle fra højre til venstre
af vores arbejde. Aalborg-afdelingen
sted, hvor man i fællesskab kan diskuer enige om, at der skal være ligestillavede en undersøgelse af de lokale
tere etiske spørgsmål. For det er genling mellem forskellige livssyn. Det vil
kandidaters indstilling til at flytte konvi gerne have overført til dansk politik.
firmationsforberedelsen væk fra skole- nem disse diskussioner, vi bliver klogere på, hvad humanisme vil sige for
Vi har derfor inviteret en oplægsholder
tiden. I alle partier var der kandidater,
os hver især.
fra HEF til vores landsmøde for at forder støttede forslaget. Undersøgelsen
tælle om livssynspolitik.
medførte medieomtale og forslaget
På dette område er der i det forgangne
bliver nu rejst i
år sket et kæmpe spring fremad, og
Aalborg Byråd.
også her har lokalforeningerne været
Takket være en
hovedaktører.
stor indsats i
Vores lokalforeninger i Viborg og AalViborg blev det
borg holder filosofiske caféer, Viborg
synliggjort, at
har gjort det længe, Aalborg går for
flere byrådskanalvor i gang med det her i starten af
didater gerne vil
2014.
medvirke ved
vores vielser, så
Men det store nye er, at vi har etableden juridiske
ret en café i København, Kafé Mensch.
ægteskabsindgå- Hver onsdag har vi lejet os ind i Café
else kan blive en Kloden, der resten af ugen er en café
integreret del af
for HIV-smittede. Kafé Mensch har en
Fra 5-års jubilæet: Neil Anderson fra Humanist Society Scotland holder oplæg ceremonien. Viseniorklub, læsekreds og hver onsdag
borg-afdelingen fortsætter også deres
aften er der foredrag og debat. EmnerVi planlægger også at invitere norske
indsats for at få gravpladser uden reline ved foredragene har, som de skal,
livssynspolitikere til en diskussion om
giøse symboler.
spændt vidt, fra ”Stat og kirke i et polilivssynspolitik ved sommerens Folkemøde på Bornholm. Det kan forhåFra Hovedbestyrelsens side støttede vi tisk-filosofisk perspektiv” over ”Organdonation og Etik” og ”Hvor kommer
bentlig være til inspiration for deres
op om indsatsen op til kommunalvaldanske kollegaer.
get ved at udarbejde et inspirationska- julen fra?” til ”Skal jeg blive humanistisk konfirmeret?”
talog med forslag til lokale initiativer
Dette er et af eksemplerne på, hvor
og ved at afholde et
meget det betyder at være en del af
netværksmøde for
det internationale samarbejde og at
lokalforeningerne.
deltage i internationale konferencer
som HEF’s landskonference og geneEn vigtig lokal opgave
ralforsamlinger i European Humanist
er markedsføring af
Federation og International Humanist
vores ceremonier. Der
and Ethical Union.
er ydet en stor indsats mange steder,
En af de næste internationale aktiviteblandt andet har Aalter bliver en studietur til HEF i Oslo d.
borg-afdelingen arran15. – 18. maj, arrangeret af vores Aalgeret informationsmøborg-afdeling. Alle medlemmer er velder for lokale bedekomne til at deltage.
Politisk debat op til kommunalvalget i Kafé Mensch
mænd. Vi har også i
Lokalforeninger
samarbejde med loVores lokalforeninger er til stadighed
kale medlemmer holdt offentlige inforSamtidig har caféen givet mange af
et af vores største aktiver. De løfter
mationsmøder om vores ceremonier i
vores medlemmer mulighed for at se,
mange opgaver og samtidig yder de et
Nykøbing Falster og på Bornholm, og
hvad vi er for en størrelse og evt. yde
stort arbejde for at synliggøre landsorer således også nået ud til steder, hvor

Side 5
en konkret indsats som frivillig. Ligesom det er sket, at nogle af foredragsholderne efterfølgende har meldt sig
ind hos os. Caféen er således et godt
grundlag for, at endnu flere i fremtiden kommer til at yde en frivillig ind-

sten og Jyske Tidende om regeringens kirkeudvalg. Vi har været i Kristeligt Dagblad om flere forskellige
ting, bl.a. vores krav om ligestilling
mellem livssynssamfund og trossamfund, og om vores holdning til religi-

Vi har fået nyt medlemsregistreringssystem. I det gamle system var det alt
for svært at forny sit medlemskab.
Samtidig oplevede flere at få forkerte
meddelelser, når de forsøgte at melde sig ind. Vi endte med at konkludere, at det gamle system ikke kunne
forbedres tilstrækkeligt og at der i
stedet var brug for et helt nyt system.
Det har taget lang tid at sætte det
nye system op. Blandt andet har vi
revideret og gennemgået alle de standardtekster, som systemet udsender,
når man melder sig ind, når man skal
forny sit medlemskab, når der udsendes rykkere osv. osv.

Foredrag med Thomas Søbirk Petersen i Kafé Mensch

sats. Men her i opstartsfasen må vi
også sige, at caféens succes er et
resultat af en kæmpe indsats hos forholdsvis få mennesker. De skal have
en stor tak. Hvis du bor i nærheden og
har tid, kan de godt bruge en ekstra
hånd, der vil være både store og små
opgaver.

onsneutrale reflektionsrum på hospitaler. Og så har projekt CeremoniRum
som nævnt ovenfor fået en massiv
medieomtale.

Til gengæld har vi nu fået et system,
der fungerer meget bedre. Samtidig
har vi fået flere nye muligheder. Man
kan nu tilmelde sit dankort, så kontingentet bliver trukket automatisk. Det
er blevet muligt at betale kontingent
sammen med et månedligt støttebe-

PR og kommunikation
På området PR og Kommunikation var
den store begivenhed, at vi efter et
langt tilløb omsider fik en ny hjemmeside. Den er meget flottere end den
gamle. Lay-out’et er pænere, og nok
så væsentligt er der flere billeder og
især flere billeder af mennesker. Det
er også blevet nemmere at melde sig
ind, ligesom der nu er integration til
vores Facebookside på hjemmesiden.
Vi fortsætter løbende med at udvikle
hjemmesiden, senest er der kommet
en kalender til, så man let kan få et
overblik over foreningens mange aktiviteter.
Vi har også været en del i medierne. Vi
har været i P1 om humanistiske bryllupper, i DR2’s deadline til en diskussion om begravelseslovgivningen og i
TV2Lorry om humanistiske begravelser. Vi har været i Jyllands-Posten,
Berlingske, Nordjyske Stiftstidende,
Viborg Stifts Folkeblad, Jyske Vestky-

Den nye hjemmeside

En anden måde at få større synlighed
på er at holde foredrag i forskellige
foreninger. Når først man har afholdt
det første oplæg, får man ofte flere
bestillinger. Jørn Rosborg fra vores
Aalborg-afdelingen har til eksempel
allerede holdt flere foredrag om vores
arbejde, bl.a. i Rotary-foreninger, og
flere er på vej.

Organisation
Også på det organisatoriske område
er der sket en række spring fremad.

løb. Vi har kunnet lave et ”VIPkartotek” med nære samarbejdspartnere og politikere, vi gerne vil holde
informeret om vores arbejde, de får
nu alle tilsendt vores medlemsblad.
En særlig forbedring har været, at det
er blevet meget let at give frivillige
bidrag til foreningen. Man kan gå ind
på www.humanistisksamfund.dk/
bidrag og betale med dankort. Det
har der været en helt overvældende
interesse for. I 2013 gav 170 personer frivillige bidrag, heraf 99 med den
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nye dankortfunktionalitet. I alt modtog
vi bidrag for 83.929,90 kr. Mange i
vores lokalforeninger har fået venner
og bekendte til at give bidrag, også
selv om disse ikke var medlem af foreningen. Deres støtte er vi meget
smigrede over og vi tager det som et
kæmpe skulderklap til vores arbejde.
En anden organisatorisk forbedring er
en ny kontoplan. I den gamle plan var
udgifterne opgjort efter art, hvor meget blev der brugt på rejserefusion,
køb af materialer osv. I den nye plan
er udgifterne opgjort efter formål, hvor
meget bruger vi på Hovedbestyrelsesmøder, konfirmationer, politisk arbejde osv. osv. På den måde giver regnskaber og budgetter et mere dækkende billede af vores forenings arbejde.
Det er selvfølgelig en fordel for Hovedbestyrelsen, men det gør det også
nemmere for vores medlemmer at
kontrollere vores arbejde, når regnskabet skal godkendes på landsmødet.

Medlemmer
Denne beretning slutter med det vigtigste af alt, medlemmerne. Også i det
sidste år er medlemstallet steget,
med lidt under 100 nye medlemmer.
For små 3 år siden var vi 335 betalende medlemmer. Nu er vi 615. Og vel
at mærke er der udelukkende tale om
betalende medlemmer, tallet er renset for medlemmer i kontingentrestance.
Det er svært helt at forstå, at vi ikke
var flere for så få år siden. Forhåbentlig vil vi stå med samme følelse, når vi
om tre år ser tilbage på vores nuværende medlemstal.
Det stigende medlemstal giver os nye
muligheder, for medlemmerne er vores vigtigste ambassadører. De kender personer, der har samme indstilling til forholdet mellem kirke og stat
som dem selv, og de kender personer,
der også ser et behov for ceremonier
på ikke-religiøst grundlag. Vores medlemmer er derfor hovedkilden til flere
medlemmer. Det kan aldrig siges tit

nok: Hvis hvert medlem skaffer ét nyt
medlem, bliver vi dobbelt så mange.
Vi opfordrer derfor indtrængende vores medlemmer til at hverve flere
medlemmer. Der er ikke brug for lange agitatoriske overtalelsesforsøg,
hvor folk skal presses til afsværge
deres barnetro. Det handler om at få
dem, der i forvejen er enige med os,
til at melde sig ind.
Vi har og vil til stadighed være meget
optagede af at gøre vores medlemmer til en del af organisationen. Vi
udsender vores medlemsblad 6 gange om året og et vigtigt element i bladet er at fortælle om baggrunden for
vores ceremonier og for vores politiske arbejde for adskillelse af kirke og
stat.
Vores lokalforeninger står ligeledes
klar med åbne arme til at tage imod
nye medlemmer. Kafé Mensch har
der en særlig betydning som et sted,
hvor man kan snuse til foreningen,
før man beslutter sig for at gøre en
yderligere indsats.
Vi har i vores arbejdsprogram stående, at vi om muligt skal etablere et
fysisk sekretariat, ligesom vi også har
drømt om at lave en café, der var helt

Sammenfatning
Ud over det nævnte er der også de
ting, som bare fungerer som en del af
den almindelige drift. Vi udsender et
medlemsblad seks gange om året og
til særligt interesserede udsendes
”Information om Humanistisk Samfund” efter hvert Hovedbestyrelsesmøde. Vores facebookside og hjemmeside opdateres løbende med nyheder. Der er foldere om vores forening,
og de bliver løbende genoptrykt. Der
ringes rundt til medlemmer i kontingentrestance, for at spørge om de vil
betale kontingent. Der afholdes møder og skrives referater af møderne.
Bilag attesteres og refunderes.
Foreningens aktivitetsniveau har altså været højt i det sidste år. Det hele
har kun været muligt takket være en
kæmpe indsats, der i al væsentlighed
udføres af frivillige. Der skal lyde en
tak til de mange, der har gjort en indsats for foreningen i det forgangne år.
Tak til de mange, der har gjort en
meget stor ulønnet indsats. Men også
tak til dem, der bare støtter vores
forening ved at betale kontingent og
måske i ny og næ fortælle en ven om
os. Begge dele er en nødvendig forudsætning for succes.

Betalende medlemmer
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vores egen. Ingen af disse ting er mulige på nuværende tidspunkt, men
Kafé Mensch giver os mulighed for at
få erfaringer med et fysisk samlingssted uden, at vi skal begive os ud i
store og risikable investeringer.
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Status på gennemførelse af
Arbejdsprogram 2011 - 2015
Humanistisk Samfund vedtog på sit ordinære landsmøde d. 19. marts 2011 et arbejdsprogram for årene 2011 – 2015.
Nedenfor ses status for gennemførelsen af de konkrete opgaver i arbejdsprogrammet. Det fulde arbejdsprogram kan ses
på www.humanistisksamfund.dk/arbejdsprogram.
Status er vist med følgende tegn:
√

Opgaven er gennemført på et tilfredsstillende niveau

+

Der er arbejdet med opgaven og der skal arbejdes videre med den næste år

−

Der er endnu ikke arbejdet med opgaven, men det kommer

÷

Opgaven er ikke gennemført, og det er opgivet at arbejde videre med opgaven

I den skriftlige beretning kan man se en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med opgaverne.

Afholdelse af ceremonier
Det er nødvendigt at der i de kommende år uddannes flere celebranter

+

ceremoniledere

+

og konfirmandundervisere

+

og at foreningen har de nødvendige sekretariatsfunktioner for ceremonierne

+

Adskillelse af kirke og stat
Humanistisk Samfund vil gøre adskillelse af stat og kirke til et tema i den offentlige debat

+

Vi vil modarbejde, at staten pålægger organisationer som DR og Etisk Råd at give den luthersk
-evangeliske kirke en særstatus

+

Vi vil arbejde for, at kristendomskundskab erstattes med filosofi- og religionsundervisning i
folkeskolen

+

Vi vil arbejde for, at konfirmationsforberedelse ikke længere finder sted i skoletiden

+

Vi vil arbejde for, at civilregistreringen overgår fra kirken til kommunerne

+

Vi vil ligestilles
Humanistisk Samfund kræver en lovændring, så livssynssamfund ligestilles med trossamfund. Dette er en absolut hovedmålsætning for os

+

Vi vil arbejde for etablering af livssynsneutrale begravelsespladser

+

Vi vil arbejde for kommunale livssynsneutrale ceremonirum

+

Vi vil have blasfemiparagraffen afskaffet. Religiøse holdninger skal ikke have en særstatus
udover den almindelige injurielovgivning. Lovgivningen skal beskytte mennesker, ikke ideer og
religioner

−
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Vi vil give et humanistisk bidrag til den offentlige debat
Vi vil komme med et humanistisk indspark i den offentlige debat
Vores talspersoner vil blande sig i debatter i medierne
Vi vil kunne udgive debatbøger
Vi vil skabe et rum, hvor man kan diskutere etisk adfærd ud fra en humanistisk synsvinkel. Vi
vil organisere filosofiske debatcaféer, etiske gåhjemmøder og ”humanistisk brunch”

−
−
−
√

En stor og velfungerende organisation
Hovedbestyrelsen skal have fokus på at uddelegere opgaver til medlemmerne

+

Som et led i dette skal kommunikationen med medlemmerne have høj prioritet

√

Det skal overvejes at etablere et medlemsblad i papirform

−

Foreningens medlemstal skal øges

+

Så snart det er økonomisk muligt, skal der etableres et fysisk sekretariat

+

En lokalt forankret organisation
Humanistisk Samfund skal være bredt lokalt forankret for at nå sine mål. Lokal forankring gør
det nemmere at skaffe aktive, synliggøre vores ceremonier og giver større politisk gennemslagskraft

+

Humanistisk Samfunds landsorganisation vil støtte op om det lokale arbejde

+

Blandt andet ved at arrangere netværk for lokalafdelinger

+

give økonomisk støtte

+

udarbejde fællesmateriale for lokalafdelingerne mv.

+

Humanistisk Samfunds landsorganisation skal også støtte op om, at grupper organiseres ud
fra andre hensyn end det lokale, f.eks. en konkret sag, et lovforslag eller en aktuel debat.
Grupper skal kunne opstå og opløses naturligt og ubureaukratisk

+

Humanistisk Samfund skal kommunikere på alle medieområder

+

og derfor også være stærkt tilstede virtuelt i sociale medier

+

