Humanistisk Samfund
Med vinden i ryggen men op ad bakke
Bestyrelsens beretning til Humanistisk Samfunds ordinære landsmøde 2012
Humanistisk Samfund fyldte tre år i
2011. Vi er altså stadig en ung organisation. Der er mange områder, hvor vi
ikke har en ”plejer” at falde tilbage
på, ikke har nogle faste rutiner. Derfor
har en stor del af Hovedbestyrelsens
aktiviteter i dette år været at opbygge
”plejer”. Vi har brugt meget tid på at
diskutere grundigt, hvordan man skal
drive en forening som Humanistisk
Samfund. På den måde har det været
op ad bakke, men diskussionerne har
været inspirerende, og vi har fået afklaret mange ting. Vi kan med stolthed sige, at efter dette landsmøde
kan vi i højere grad begynde at ”gøre
som vi plejer” og dermed få tid til nye
opgaver.

Medlemmer
En af de ting vi har viet allermest opmærksomhed i det forgangne år er
vores medlemmer. Vores medlemmer
er de bedste ambassadører for vores
sag. Samtidig er det vigtigt, at vores
medlemmer ved, hvad foreningen gør.
Derfor udsender vi nu et medlemsblad hver anden måned. Bladet fylder
4 – 8 sider og skal indeholde spændende artikler, fortælle om arbejdet i
foreningen og omtale aktiviteter, som
medlemmerne kan være med til.
Derudover udsender vi efter hvert
hovedbestyrelsesmøde et nyhedsbrev
”Information om Humanistisk Samfund” til de medlemmer, der gerne vil
følge med i det organisatoriske arbejde. Nyhedsbrevet sendes blandt andet til ceremoniledere/celebranter og
aktive i lokalafdelingerne. Dem, der vil
have tilsendt nyhedsbrevet, skal blot
sende en mail til kontakt@humanistisksamfund.dk. Dem,

der er interesserede i at læse dagsordener og referater af hovedbestyrelsesmøder, kan få dem tilsendt ved at
sende en mail til samme mailadresse.
Derudover planlagde vi 2011 to seminarer for medlemmerne. Det første i
Aalborg måtte desværre aflyses på grund af
for få tilmeldte, mens
det andet med succes
blev afholdt i København.

56.000 kr. i tilskud fra tipsmidlerne
og kan forvente et tilsvarende tilskud i
de kommende år. Men der er stadig
brug for, at medlemstallet bliver markant højere. Jo flere medlemmer vi
har, desto nemmere har vi også ved
at finde frivillige, skaffe ceremonilede-

Hovedbestyrelsen synes, vores kommunikation med medlemmerne nu er på et passende niveau, som vi ønsker at fastholde i de
kommende år.
En central opgave i det
forgangne år har været
at få flere medlemmer.
Da vi afholdt sidste
landsmøde havde vi
335 betalende medlemmer. Nu har vi 442.
Derudover har vi nogle
medlemmer, som ikke
har betalt kontingent i
årevis, men den gruppe vil der blive ryddet
kraftigt op i inden
landsmødet. Mange af
de nye betalende medlemmer er fundet takket være en stor
indsats med at ringe rundt til tidligere
medlemmer for at spørge, om de vil
betale kontingent igen. Hovedbestyrelsens ambition var 200 flere betalende medlemmer. Det har vi ikke helt
nået. Det nuværende medlemstal er
højt nok til, at vores økonomi hænger
sammen, fordi vi 2011 har fået

re og etablere lokalafdelinger. Samtidig vil det også give os større politisk
gennemslagskraft, hvis vi bliver større.
Vi kan utvivlsomt se frem til en langsom stigning i medlemstallet, efterhånden som vores arbejde bliver synligt for flere og flere. Men en hurtig
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vækst i medlemstallet er svær at opnå. Vores nuværende medlemmer kan
dog gøre meget. 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. Det er banalt, men hvis
hvert medlem skaffer ét medlem, er vi
pludselig dobbelt så mange. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at
hverve flere medlemmer.

møder, hvor der er blevet informeret
om vores ceremonier.
Hovedbestyrelsen har bakket op om
lokalafdelingernes arbejde ved at udarbejde forskellig information til lokalafdelingerne. Ligeledes omtaler vores
medlemsblad løbende det lokale arbejde og har en kalender til omtale af
møder.

Ceremonier
Humanistisk Samfunds ceremonier er
og har længe været inde i en god gænge. Vi forestår ceremonier af høj kvalitet. Her kan vi heldigvis roligt tilføje
”som vi plejer”. Vi har nu afholdt ceremonier så længe, at de første ceremoniledere er blevet recertificerede efter,

For at understøtte dette arbejde, har vi
lavet en folder om Humanistisk Samfunds arbejde. Den kan findes på Humanistisk Samfunds hjemmeside og
man kan bestille den via kontakt@humanistisksamfund.dk.
Samtidig må vi anerkende, at det har
været for besværligt at betale, når
man skulle forny sit medlemskab. Vi
håber på inden landsmødet at have
gennemgået de elektroniske procedurer, så de bliver væsentligt enklere.

Lokalafdelinger
En af Humanistisk Samfunds store
styrker er vores lokalafdelinger. Vi har i
dag afdelinger i Viborg, Aalborg, Århus
og Hovedstaden.

Lokalafdelingerne har gjort et stort
arbejde i det forgangne år. Der er blevet arrangeret en lang række spændende debatmøder og foredrag, blandt
andet en debat med Viborgs biskop
Karsten Nissen om adskillelse af kirke
og stat og en række foredrag på Folkeuniversitetet i Aalborg. Derudover er
der også lokalt blevet afholdt flere

Hovedbestyrelsen har også stået klar
til at bakke op, hvis nogen vil lave nye
lokalafdelinger. Vi har dog valgt ikke at
gøre en opsøgende indsats for at etablere nye lokalafdelinger. For at en lokalafdeling skal være bæredygtig er
det nødvendigt, at der er et vist antal
aktive medlemmer i lokalområdet, og
derfor har vi indtil videre valgt at foku-

sere på at forøge organisationens
samlede medlemstal.
I 2012 vil vi gerne etablere et netværk
for vores lokalafdelinger, for der er en
imponerende iderigdom og et meget
højt aktivitetsniveau i lokalafdelingerne. Vi synes derfor, at de mange gode
ideer fortjener at blive videregivet til
de andre lokalafdelinger.

at deres oprindelige toårige certificering udløb.
I 2011 afholdt vi 7 begravelser, 9 bryllupper og 3 navngivningsfester. 21
blev konfirmeret. Til sammenligning
blev der i 2010 afholdt 4 begravelser,
13 bryllupper, 4 navnefester og 1
kombineret bryllupper og navngivningsfest. 12 blev konfirmeret.
Alt i alt er der altså blevet flere brugere af vores ceremonier, hvad er ganske flot. Det ændrer dog ikke ved, at vi
ikke har særlig mange ceremonier i
forhold til hvor mange, der bliver født,
træder ind i ungdomsårene, bliver gift
eller dør. Vi skal blive bedre til at forklare, hvad det helt særlige er ved en
humanistisk ceremoni: At vi har viden
om hvordan man tilrettelægger en
ceremoni, så den markerer en overgang og et højdepunkt for dem, der
deltager i højtideligheden. Samtidig er
der det helt særlige ved vores ceremonier, at de er humanistiske. For os har
livet værdi i sig selv og ikke i kraft af
højere magter. Ceremonierne fokuserer derfor på de personer, de handler
om og på, at vi indgår i fællesskaber,
hvor vi skal udvise forståelse og omsorg overfor andre. Kærlighed, respekt
og ligeværd er derfor centrale værdier
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i ceremonierne.
I de kommende år forestår en stor
opgave med at gøre vores ceremonier
mere kendte. Man skal ikke holde sig
tilbage med at gøre opmærksom på
ceremonierne overfor venner og bekendte, som man tror, vil kunne være
interesserede. Indtil det lykkes at gøre
vores ceremonier væsentligt mere
kendte, vil det årlige antal afholdte
ceremonier nok stige, men det vil være op ad bakke at få så stor en stigning i antal afholdte ceremonier, som
ceremoniernes kvalitet tilsiger.
I det forgangne år har vi gjort en vis
indsats for at få flere ceremoniledere/
celebranter. To personer har været på
ceremonilederuddannelse i Norge. Vi
har i øjeblikket tilstrækkelig ceremoniledere til begravelser, men vi mangler
celebranter til navngivning og bryllup.
Vi mangler i særdeleshed personer i
Jylland og mænd. Vi kan også godt
bruge flere frivillige til vores konfirmationer. For at tilrettelægge en konfirmation og det forudgående undervisningsforløb skal der løftes mange små
og store opgaver. Især hvis det lykkes
for os også at afholde en konfirmation
i Jylland, en ambition vi måtte opgive
for 2012 på grund af for få tilmeldinger i Jylland.
Vi har også arbejdet med at få livssynsneutrale begravelsespladser. Indsatsen har primært været fokuseret
på Viborg-området. Vi håber på at få
resultater på området i det kommende år.
Samtidig arbejder en gruppe på at få
kommuner til at etablere LIVsRUM livssynsneutrale ceremonirum. Arbejdsgruppen består af personer fra
Humanistisk Samfund, Livsceremonier og Svendborg Architechts. Arbejdsgruppen er klar med en folder
om LIVsRUM om ganske kort tid.

Politik
På det politiske område er vinden virkelig vendt i det sidste år. Det hænger
naturligvis sammen med det netop

afholdte folketingsvalg, men det er
ikke hele forklaringen. De seneste
årtiers muslimske indvandring og
terrorangrebene i 2001 har dannet
grobund for en ideologisk oprustning i
visse kristne kredse. Et højdepunkt i
dette har været Rodney Starks bog
”The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism, and
Western Succes”, som blev udgivet i
New York i 2005. En bog hvis vidtløftige teser om sammenhængen mellem
kristendom og alt godt er blevet kopieret ivrigt af en række danske filosoffer.
Heldigvis ser vi i disse år en udbredt
modreaktion mod dette, både i Danmark og resten af den vestlige verden. Modreaktionen foregår på mange planer, ikke kun i læserbrevsspalterne i Politiken og Information. Som
når kommunalbestyrelser beslutter,
at konfirmationsforberedelsen skal
foregå udenfor skoletiden. Eller når
en skolebestyrelse indser, at det er et
problem, at børnene hvert år bevidstløst skal til julehygge i en evangeliskluthersk kirke, men aldrig oplever
andre tros- og livssynssamfunds højtider.
I Humanistisk Samfund har vi med
vores begrænsede ressourcer forsøgt
at skubbe på denne udvikling. Vi har
især koncentreret os om at påvirke

politikere.
Vi startede med at bruge tid på at
skærpe vores argumentation for,
hvorfor det er nødvendigt at få adskilt
kirke og stat. Det er indlysende, at
det er nødvendigt af hensyn til mindretallet. Det er ikke holdbart, at over
en million danskere af staten får at
vide, at deres livssyn er mindre fint.
Men det er ikke kun af hensyn til mindretallet, at kirke og stat skal adskilles. Det er for fattigt, at vi har gemt
livets store spørgsmål væk i en statsinstitution som folkekirken. Livets
store spørgsmål kræver engagement,
passion og diskussion. Derfor skal
stater ikke blande sig i religion/
livssyn. Religion skal være en privat
sag.
Efter at have udviklet argumenterne,
offentliggjorde vi dem til kommentering på vores Facebookside. Derefter
blev de offentliggjort på hjemmesiden
under et helt nyt afsnit ”politik”.
Det lykkedes at få en kronik i Information om emnet. Det førte til, at
Information i de sidste 2 måneder har
bragt en serie kronikker under overskriften ”Hvad skal vi med folkekirken?”. Endnu et tegn på, at mange
mener, det er nødvendigt at diskutere
forholdet mellem staten og den evangelisk-lutherske kirke.
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Samtidig undersøgte vi samtlige folketingskandidaters indstilling til adskillelse af kirke og stat. Vi fik rigtigt mange
positive tilbagemeldinger. Mange takkede os for at rejse en væsentlig debat. ”Som god kristen går jeg ind for
adskillelse af kirke og stat,” svarede
en tilbage. Generelt var der dejligt
mange, der havde hørt om os, og en
enkelt fortalte også, at hun havde været til en begravelse i vores regi.
Derefter iværksatte vi op til folketingsvalget en kampagne, hvor vi anbefalede at stemme på en af de kandidater,

der støtter adskillelse af kirke og stat.
Det skete blandt andet via annoncer
på Facebook. Det medførte en seksdobling af antallet af hits på vores
hjemmeside. Kampagnen gav også en
beskeden forøgelse af vores medlemstal.
Som konsekvens af vores undersøgelse ved vi nu, at samtlige – samtlige –
partier har et eller flere folketingsmedlemmer, der helt eller delvist støtter
adskillelse af kirke og stat. Det er et
godt udgangspunkt.
Efter valget fik vi et regeringsgrundlag,
hvor der står, at der skal nedsættes et
udvalg, der skal se på kirkens fremtidige styrelse. Det er vi meget glade for i
Humanistisk Samfund, men vi er også
bekymrede. Skal der udelukkende ses

på, hvordan kirken kan styres i fremtiden? Eller skal der også se på, hvilke
opgaver kirken bør tage sig af, og hvilke der bør varetages af staten? Det
kommende arbejde fører ikke til en
fuldstændig adskillelse af kirke og
stat, men måske kan det blive et markant skridt i den rigtige retning.
I Hovedbestyrelsen har vi iværksat et
omfattende arbejde for at få indflydelse på dette kommende arbejde. Vi har
kontaktet en række folketingsmedlemmer og ministre, har haft de første
møder med dem, og har indtil videre
oplevet en imødekommende holdning. Vores
opfattelse er, at vi skal
have et udvalg, der ikke
kun består af repræsentanter for kirken samt
enkelte eksperter. Et
udvalg, der skal tage
stilling til forholdet mellem kirke og stat, skal
selvfølgelig repræsentere hele samfundet, ikke
kun kirken.
Det er Hovedbestyrelsens holdning, at vi skal
støtte ethvert skridt i
retning mod adskillelse
af kirke og stat. Ethvert
skridt mod adskillelse vil gøre det
nemmere at få endnu flere resultater,
fordi de vil vise, at adskillelsen ikke vil
undergrave hele vores samfund, som
vores mest skingre modstandere hævder. Hvis vi i stedet indtager en alteller-intet holdning, kommer vi til at
spille på den bane, som nogle af vores
modstandere helst spiller på.
Som et led i arbejdet for adskillelse
har vi deltaget i forskellige debatmøder. Vi har blandt andet været oppe
mod Viborgs biskop Karsten Nissen og
Sørine Godtfredsen. Men vi vil gerne
have debatten bredt ud, så alle er meget velkomne til at invitere os til at
deltage i paneldebatter.
Den nye regering har fremsat lovforslag om, at ægteskabslovgivningen skal

ændres, så homoseksuelle bliver ligestillede med heteroseksuelle. Vi vil
afgive høringssvar, hvor vi gør opmærksom på, at man samtidig bør
ændre ægteskabslovgivningen, så
livssynssamfund bliver ligestillede
med trossamfund, og vi dermed får
mulighed for at vie folk. I betragtning
af, at vi i modsætning til næste alle
trossamfund gerne vil vie homoseksuelle, er det nærmest ironisk, at vi ikke
har mulighed for at foretage vielser. Vi
kontakter samtidig forskellige folketingsmedlemmer for at få dem til at
støtte vores krav om ligestilling med
trossamfund.
Landet har som bekendt også fået en
ny undervisningsminister, der flere
gange har tilkendegivet, at kristendomskundskab skal erstattes med
undervisning i religion og etik. Det støtter vi. Vi vil gerne igangsætte et arbejde, der kan holde ministeren fast på
hendes løfter. Vi vil gerne afholde en
stor konference om emnet, f.eks. i
samarbejde med Danmarks Lærerforening, men det kræver, at vi finder
ressourcerne til det. Som en start på
temaet folkeskolen og kristendom, vil
vi sætte fokus på konfirmandundervisning i og udenfor skoletiden i næste
nummer af vores medlemsblad og på
vores hjemmeside.
Vi har tidligere ansøgt om at blive skattebegunstigede på samme måde som
trossamfund. Vi fik afslag fra skattevæsenet, ankede til landsskatteretten
og fik afslag der. Vi er bekymrede for
mulighederne for at vinde sagen i
landsretten og højesteretten, men forventer, at vi kan få medhold i sagen
ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Vi har nu søgt om fri
proces til at få sagen prøvet ved landsretten. Hvis vi ikke får bevilget fri proces, må vi desværre opgive sagen,
fordi vi risikerer at skulle betale både
vores egne og modpartens sagsomkostninger i landsretten og højesteret,
før vi vil kunne anke sagen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det har vi ikke råd til.
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I foråret drog vi gavn af et stort forarbejde i 2010, hvor vi kontaktede alle
landets sygehuskapeller for at høre,
om det er muligt at bruge sygehusenes kapeller til begravelser af personer, der ikke er døde på sygehuset.
Kapellerne er ofte velegnede til vores
ceremonier, fordi det er nemt at fjerne
religiøse symboler. Vi har fået positive
tilsagn fra en række sygehuse. Samtidig fik vi omtale af sagen i P4 Nordjylland og P4 Bornholm.
Også i det forgangne år har vi haft en
del internationale aktiviteter. Vi har
holdt oplæg for en norsk regeringskomite om forholdet mellem kirke og
stat i Danmark. Vi har deltaget i såvel
European Humanist Federations som
International Humanist Associations
årskongresser, takket være økonomisk støtte fra Norge og fordi vores
repræsentanter rejste for egen regning. Det har været spændende at
møde andre humanistorganisationer
og vi har gengivet et række af de mest
inspirerende indtryk i vores medlemsblad. I den hjemlige debat betragtes vi
ofte som en lille, lidt mærkelig organisation. Derfor er det vigtigt for os at
vise, at vi tværtimod er en del af en
stor international bevægelse.
Sammenfattende kan man sige, at vi
på det politiske område har fået vinden i ryggen på en helt anden måde
end før. Vi gør, hvad vi kan for at påvirke de politiske processer, men det er
et omfattende arbejde, og som en lille
forening har vores aktive kun begrænset tid til rådighed. Imidlertid er vi i
Hovedbestyrelsen ikke i tvivl om, at
det er nu, vi skal holde os til. Det har
medført, at det politiske arbejde har
været foreningens hovedaktivitet i det
sidste år, hvor det tidligere har været
ceremonierne. Vi håber, at foreningens medlemmer bakker op om denne situationsbestemte prioritering.

PR og kommunikation
Vi har i det seneste år været noget i
medierne, blandt andet i form af læ-

serbreve, kronikker og i DR’s Aftenshowet. Vi har selvfølgelig været klar,
når journalister har ringet og spurgt.
Vi har i øjeblikket tre talspersoner,
Ole Morten Nygård, Thorkild Svendsen og Mimi Larsson (Mimi har pt.
orlov). De har gjort et stort arbejde og
løfter samtidig mange andre opgaver
i foreningen. Vi har også afholdt et
kursus i læserbrevsskrivning ved vores medlemsseminar, da der er brug
for, at mange bidrager til at synliggøre
vores holdninger og vores arbejde
(bl.a. med ceremonier), det være sig
lokalt og i de forskellige ceremoni- og
arbejdsgrupper. Samtidig må vi erkende, at vi endnu er så lille en organisation, at det sjældent er os, journalisterne tænker på, når de skal
have en kommentar til forholdet mellem kirke og stat. Det er stadig op ad
bakke, men med en målrettet indsats
kan det forhåbentlig ændre sig.
På vores hjemmeside har vi ryddet
kraftigt op i gamle tekster, og vi har
som nævnt tilføjet en hel ny fane
”Politik”. Vi forsøger løbende at fjerne
uaktuelle tekster på hjemmesiden.
Men derudover trænger hjemmesiden til at blive frisket gevaldigt op,
blandt andet med flere billeder af
mennesker. Det når vi forhåbentlig i
løbet af foråret.
Vi har i løbet af året suppleret vores
gamle Facebookgruppe med en ny
Facebookside. Baggrunden er teknisk, men det er vores ambition, at
man på Facebooksiden løbende skal
kunne se nyheder om Humanistisk
Samfund og finde interessante links.
Samtidig skal siden give plads til
spændende diskussioner, både det vi
i bestyrelsen gerne vil have diskuteret, og det medlemmerne ønsker at
diskutere. Det er planen, at den gamle Facebookgruppe skal lukkes, men
vi har tøvet med at tage skridtet, da
der stadig foregår en del spændende
diskussioner der, og samtidig er der
stadig langt flere medlemmer i den
gamle gruppe.

Et humanistisk bidrag
til den offentlige debat
Vores arbejdsprogram peger på, at
det er en væsentlig opgave for Humanistisk Samfund at skabe et rum til
etiske diskussioner. Der er brug for et
sted, hvor man i fællesskab kan diskutere etiske spørgsmål. Det vil således være en oplagt opgave for vores
lokalafdelinger at arrangere møder
om etiske spørgsmål. Vi efterlyser
samtidig ideer til hvilke emner, der
kan diskuteres og hvem, der kan holde oplæg om emnerne.
Vi vil også gerne blande os i den offentlige debat om etiske spørgsmål,
men har ikke kræfter til det på nuværende tidspunkt. I det omfang vi har
magtet at være i den offentlige debat,
har vi koncentreret os om adskillelse
af kirke og stat og andre spørgsmål
om ligestilling mellem livssyn.

Sammenfatning
Aktivitetsniveauet har været imponerende højt i vores unge forening i det
forgangne år. Rigtigt mange både i og
udenfor Hovedbestyrelsen har ydet
en kæmpe indsats. Tak til alle dem,
der har hjulpet på den ene eller anden måde.
Vi er stadig en ung forening, og vi skal
stadig udvikle os. Vi har mange udfordringer, men det går også fremad på
mange områder. Der er i dag en langt
større forståelse for behovet for adskillelse af kirke og stat, end der var
for fem år siden. Samtidig er der stadig stigende efterspørgsel efter vores
ceremonier. Vi kan derfor sige, at vi
har fået vinden i ryggen, selv om det
stadig er op ad bakke.
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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 arbejdsprogrammer. Det fulde arbejdsprogram kan ses
på www.humanistisksamfund.dk
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

−

Side 7

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 ubureaukratis

+

Humanistisk Samfund skal kommunikere på alle medieområder

+

og derfor også være stærkt tilstede virtuelt i sociale medier

+

