
Invitation til konference på Christiansborg 
Arrangeret af Humanistisk Samfund

i anledningen af IHEU’S 

Freedom of Thought Report

En global afdækning af diskrimination og forfølgelse 

på religions- og livssynsområdet

 

Kl 9:30-13:00 – 11/12/2017, Pro D, Provianthuset - Christiansborg.

Program

09:30 Dørene åbnes

09:45 Velkomst ved arrangementets vært, Daniel Toft Jakobsen (MF, Socialdemokratiet) 

09:50 Kort præsentation af rapporten ved Lone Ree Milkær, forperson i Humanistisk Samfund.

10:00 Oplæg om rettigheder og religions- og livssynsfrihed ved Sune Lægaard, filosof og bestyrelsesmedlem ved 

Dansk Institut for Menneskerettigheder.

10:30 Gennemgang af rapporten ved Bob Churchill, director of communications i IHEU.

11:15 Paneldebat ved MF'ere. Bekræftede pt: Daniel Toft Jakobsen (A), Ulla Sandbæk (Å), Pelle Dragsted (Ø), 

12:00 Afsluttende ord ved Lone Ree Milkær.

12:05 Sandwich og kaffe.

13:00 Slut



Baggrund

The Freedom of Thought Report er den mest omfattende, internationale afdækning af diskrimination og 
forfølgelse af ateister, humanister og andre ikke-religiøse. Rapporten udkommer årligt d. 10. december, som er 
den internationale menneskerettighedsdag. I år markerer Humanistisk Samfund udgivelsen dagen derpå, med 
denne formiddagskonference på Christiansborg.

Humanistisk Samfund inviterer hermed til en uformel fejring af retten til religions- og livssynsfrihed. På 
programmet har vi filosof Sune Lægaard, der med kritiske briller vil føre os igennem denne rettigheds status anno 
2017.

Bob Churchill, ansvarlig for den internationale koordination og udarbejdelse af rapporten, vil gennemgå 
rapportens metoder og afgørende indsigter. 

Herefter vil et panel af MF’ere diskutere Danmarks forhold til dette rettighedsspørgsmål i internationalt, og 
eventuelt også dansk, regi.

Afslutningsvis byder Humanistisk Samfund på kaffe og sandwich.

Tilmelding

Skriv til konference@hs.dk med følgende oplysninger om dig:

Fornavn/mellemnavn:

Efternavn:

Organisation:

Hvis du i stedet kommer som privatperson, din adresse:

Vel mødt!

Lone Ree Milkær

Forperson

Humanistisk Samfund

mailto:konference@hs.dk
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