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Skriv en sang...
AF
OLE WOLF,
TALSPERSON

Vær med til at give de
humanistiske værdier liv i sange.
Et fællesskab handler om mere end
intellektuelle analyser. Man kan deltage i
møder i vores forening eller samles til en
ceremoni for nogen, der står en nær. Men
det føles som om der mangler noget, hvis
det eneste man er samlet om, er en tale
fra en foredragsholder eller ceremonile
der.
Der er også brug for, at man gør noget
sammen. Og en af de bedste og mest
indlysende ting er at synge.
Men hvad skal man synge? Der er
skrevet salmer i hundredvis af år, men
deres religiøse budskab står ikke til en
humanistisk sammenhæng.
Det bliver særligt vanskeligt, når man
skal finde sange til vores ceremonier
(navngivning, humanistisk konfirmation,

bryllup og begravelse). Man vil gerne syn
ge noget, som alle kender. Og hvad ken
der alle? De salmer, man lærte i skolen...
Derfor – og i anledning af vores 10-års
jubilæum – har Humanistisk Samfund
udskrevet en sangkonkurrence. Sang
konkurrencen skal gerne give os noget
at synge – en sang, der handler om det
fantastiske i, at vi er mennesker sammen
lige nu og her.

Udtryk humanistiske værdier

Sangen kan være målrettet en specifik
ceremoni eller det kan være en mere
almen humanistisk sang. Den skal være i
overensstemmelse med de humanistiske
værdier.
Hvis man har lyst til at skrive en sang
målrettet mod en specifik type ceremoni,
vil den for eksempel på en kunstnerisk
måde kunne udtrykke den opfattelse, at
vi skal skabe en mening med vores liv ved
at udfolde os individuelt og i de fællesska
ber, vi indgår i.
Når man således byder velkommen til
et lille nyt menneske ved en navngivnings
fest, er ceremonien en optagelse i et fæl
lesskab og et udtryk for, at fællesskabet,
herunder forældrene, vil hjælpe med, at
barnet kommer til at udfolde sit liv.
Ved en humanistisk konfirmation har
man både fokus på, at de unge træder ind

i ungdomsårene og voksenalderen, og
derfor bliver en del af nye fællesskaber og
finder nye måder at udfolde sig. Samtidig
er det også i den alder, man får et ansvar
for at behandle hele kloden ordentligt.
Når man bliver gift, handler det især
om det fællesskab brudeparret skaber,
om hvordan de vil støtte hinanden og
give mulighed for at udvikle sig og skabe
mening i livet.
Når man dør, handler ceremonien om,
hvordan afdøde udfoldede sit liv, men
også om hvordan de efterladte har et fæl
lesskab, hvor de kan støtte hinanden.
Kan du give disse værdier liv i en sang?
Eller kender du nogen, der kan? Så tøv
ikke – fristen for at indsende forslag er 13.
august.

SANGKONKURRENCE
Send dit sang-bidrag senest 13. august
til sang@hs.dk.
Præmien til vinderen er på 5.000 kr.
Læs mere: www.humanistisksamfund.
dk/2018/04/11/den-humanistiske-sang
konkurrence/
Hvis du har musikalsk interesserede
venner, så spred gerne budskabet fx på
sociale medier.
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Humanistisk Samfund 10 år:

- Vi er en levende forening
for sekularisering og ligestilling
AF
LONE REE MILKÆR,
FORPERSON,
HUMANISTISK
SAMFUND

I år fylder HS 10 år.
Her gør forperson Lone Ree Milkær
status.
For ti år siden samledes en gruppe men
nesker om at stifte en forening, der skulle
udvikle et tilbud om sekulære humanis
tiske ceremonier og arbejde for en reel
ligestilling af livssyn i Danmark. Det har
været drivkraften bag foreningens arbe
jde siden og på de ti år er der sket utrolig
meget.
Vi er nu en levende forening med over
100 aktive frivillige, som bruger deres
entusiasme og fritid på at udføre hu
manistiske ceremonier over hele landet
og fortsat arbejder med at sikre, at alle
ceremonier er af den højeste kvalitet.
Vi uddanner løbende celebranter og
ceremoniledere i foreningen og sætter til
efteråret gang i et helt nyt og velstruk
tureret uddannelsesprogram, som samler
alle de nye frivillige - også de humanis
tiske samtalepartnere, som i den nærm
este fremtid skal ud og virke på hospitaler
i hele Danmark.
Vi laver navngivnings-, bryllups-, kon
firmations- og begravelsesceremonier til
glæde for flere tusind mennesker hvert
eneste år. Især konfirmationsceremo
nierne er populære og vokser i antal fra år
til år. I 2019 udvider vi med aftenunder
visning i København og et helt nyt tilbud
på Fyn.
Alt dette ville slet ikke være muligt, hvis
ikke en skiftende (og for nogens ved
kommende meget stabil) flok mennesker
gennem de sidste 10 år havde valgt at
dedikere deres kompetencer til humanis
men og til Humanistisk Samfund. Tak til
alle de frivillige i Humanistisk Samfund!
Arbejdet med at udvikle, kvalitetssikre

og uddanne til ceremonierne er stadig
kerneaktiviteten i HS og det er med
stolthed, at vi kan tilbyde så mange
mennesker hvert år at være en del af en
humanistisk ceremoni.
Foreningen er desuden blevet en
stemme i den politiske, offentlige debat
om sekularisering og ligestilling af livssyn,
og en væsentlig del af det europæiske og
internationale humanistiske fællesskab.

Arbejde for ligestilling

I forhold til det politiske arbejde for en
reel ligestilling af livssyn er der nok at
tage fat på i den kommende tid. Helt
forrest står ønsket om en godkendelse af
livssynssamfund på linje med trossam
fund. Det vil være et vigtigt skridt i ret
ningen mod ligestilling, at også sekulære
livssyn kan blive godkendt og få juridisk
vielsesbemyndigelse.

Flere tusind mennesker deltager hvert år
i humanistiske ceremonier. Især konfirmationer er populære og vokser i antal
år for år. Her humanistisk konfirmation i
København.

Derudover er der arbejdet for en ba
lanceret religionsundervisning i folke
skolen, ønsket om statslig varetagelse af
civilregistrering og omlægning af tilskuds
ordningen til tros- og livssynssamfund, så
den ikke er skattefinansieret til fordel for
et enkelt trossamfund.
Det er absolut for tidligt at hvile på laur
bærrene, men vi kan godt være stolte af
udførelsen af de visioner, som foreningen
blev stiftet med for 10 år siden og fejre
os selv – og se frem til de næste 10 og de
næste 10 og de næste 10...
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Mens vi venter på vielsesmyndighed...

’Rådhuset’ rykker ud
til humanistisk bryllup
AF
STEEN TIMMERMANN,
REDAKTIONEN

I Aalborg foretager byråds
medlemmer borgerlig vielse s om
del af den humanistiske bryllups
ceremoni.
På junis allersidste dag sagde Michelle og
Anja ’ja’ til hinanden.
Mens sæbebobler fyldte luften og
reflekterede solen i et romantisk sceneri,
talte HS-bryllupscelebrant Klaus Falk
enberg til det unge par om at værne om
kærligheden og hjælpe hinanden til at
blive stærkere som individer og som par.
Men ét er romantik og kærlighed.
Noget andet er den jura, der besegler
ægteskabet og gør parret til par i lovens
forstand.
Havde Michelle og Anja i stedet valgt et

Michelle (hvid brud) og Anja blev viet af
rådmand Lasse Olsen (tv), mens celebrant
Klaus Falkenberg stod for den humanistiske ceremoni.

bryllup i kirken, var den juridiske forma
litet vedrørende ægteskabet klaret ved
samme lejlighed. Anderledes forholder
det sig, når man som brudepar vælger
religionen fra og en humanistisk ceremoni
til. Humanistisk Samfund har nemlig ikke

samme vielsesmyndighed som folke
kirken og andre trossamfund, og parret
må derfor ud over den humanistiske
ceremoni en tur på rådhuset.
Michelle og Anja sparede imidlertid den
ekstra tur til rådhuset. Humanistisk Sam
fund i Aalborg har nemlig allieret sig med
en række byrådsmedlemmer, der rykker
ud til humanistiske bryllupsceremonier og
foretager den såkaldte ”borgerlige vielse”
på stedet.
Derfor kunne byrådsmedlem og
rådmand i Aalborg Lasse Olsen (EL) ved
samme humanistiske ceremoni ”forkyn
de” Michelle og Anja ”at være ægtefolk”
– også i lovens forstand.

Kombi-ceremoni er en
god (midlertidig) løsning

- Indtil HS’ ønske om ligestilling og
vielsesmyndighed bliver virkelighed,
synes vi, at en kombi-ceremoni er en
fortsættes side 4
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RINGENE HAR SYMBOLSK
BETYDNING VED
HUMANISTISK BRYLLUP
To eksempler på, hvad celebranten kan
sige ved udveksling af ringe:

”De ringe I nu skal give hinanden symboliserer den kærlighed, det særlige, som I har
fundet hos hinanden. De viser,
at I har lovet hinanden at dele
ansvar og forpligtelser, glæder
og bekymringer - og at tage
imod alt det den anden er. Lad
løfterne finde vej til hjertet og
minde jer om den glæde og
det liv, I har her og nu og som I
fortsat kan skabe sammen.
fortsat fra side 3
rigtig god løsning for par, der ønsker et
humanistisk bryllup. Vi er derfor meget
glade for, at byrådsmedlemmer stiller
sig til rådighed for vore ceremonier,
siger Jørn Rosborg, formand for Hu
manistisk Samfund Aalborg.
Ud over rådmand Lasse Olsen har
også rådmand Jørgen Hein (RV) og
byrådsmedlem Per Clausen (EL) stillet sig
til rådighed som ’humanistiske gifte
fogeder’.
For Lasse Olsen bør det være naturligt,
at HS som livssynssamfund har myn
dighed til at foretage vielser.
- Det virker meget gammeldags, at
kun anerkendte trossamfund har denne
myndighed, siger han.
- Hvis nogen ønsker en humanistisk
vielse, så burde der ikke være regler, der
forhindrer det. Som kommunalpolitiker
stiller jeg derfor meget gerne min myn
dighed til at foretage vielser til rådighed
for par, som ønsker en humanistisk vielse,
siger Lasse Olsen.

- Naturligt og fint

Michelle og Anja – der efter brylluppet
deler efternavnet Lind Kaptain – er glade
for den humanistiske ceremoni og vielse.
- Det betød utroligt meget for os at få
en ceremoni, der fuldt ud underbyggede
vores værdier som mennesker. Ceremo
nien var meget personlig og rørende,
hvilket vi også kunne mærke på gæsterne,
og sammen med celebranten havde vi
valgt sange, som understregede vores
livssyn. Sådan ville det jo ikke have været
på rådhuset. Og det fungerede rigtigt
godt, at Lasse Olsen fra byrådet gled ind
og lavede den juridiske vielse. Det var så
naturligt og fint, siger Michelle.

”De ringe, I nu skal give til

hinanden binder jer til fortiden, til nuet og til fremtiden.
De er lavet udelukkende af
guld, som har relation til
jeres liv og historie og
sammen danner de et
endnu mere fuldendt
mønster end hver for
sig. Lad dem nu og i
fremtiden minde jer om
den kærlighed I deler og
om, at I er to separate dele af
et hele, som bliver smukkere af
at være sammen.

Humanistisk konfirmation på Fyn:

Mad-ansvarlig til weekend-ture søges
Vi søger en person, der vil være ansvarlig for at organisere mad til
omkring 25 personer i weekenderne 22.-24. februar og 5.-7. april 2019
(evt. kun den ene weekend). I forbindelse med forberedelserne til
humanistisk konfirmation på Fyn har vi disse weekender hytteture i
en spejderhytte i Vissenbjerg.
Vi forventer, at du som mad-ansvarlig står for organisering af bespisningen, men at vi er fælles om indkøb og forberedelse af måltiderne.
Er du interesseret, så henvend dig til Charlotte Pilegaard, telefon
2553 0035, mail: charlottepilegaard@nalnet.dk.
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Folkemødet gjorde
også HS klogere
Med debatter om bl.a. åndsfrihed,
værdier og livssyn satte HS præg på
dette års folkemøde på Bornholm.

Fordi debat ikke blot skal gøre tilhørerne,
men også Humanistisk Samfund selv,
klogere, havde HS inviteret en række
spændende personer til at holde oplæg og
debattere på årets folkemøde på Born
holm. Vi ville gerne høre deres vurdering
af sager, der optager foreningen – men
også som grundlag for et senere samar
bejde.
Ét af disse var fx en samtale om åndsfri
hed, med deltagelse af stiftere af forenin
gen Åndsfrihed, Daniel Toft Jakobsen (MF,
Socialdemokratiet), Ingrid Ank (leder af

Åndsfrihed var et af de mange emner, HS
satte til debat på Folkemødet. Et panel
med stifterne af foreningen ’Åndsfrihed’,
Daniels Toft Jakobsen, Ingrid Ank og Lone
Ree Milkær, diskuerede med tilhørerne.

Grundtvig-Akademiet) og HS-forperson
Lone Ree Milkær.
Også livssyn i sundhedsvæsenet var
genstand for diskussion. Her deltog
overlæge på Aalborg Universitetshospital
Per Thorgaard, hospitals- & hospicepræst
Annette Vinter Hedensted, hospitals
imam Naveed Baig og HS’ forperson
Lone Ree Milkær. Blandt andet fortale

Per Thorgaard, at på nordjyske hospitaler
kommer lægerne fra hele verden og med
vidt forskellige religioner, hvilket kan gøre
det svært at tale med patienterne om
eksistentielle spørgsmål.
Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab
fortsættes side 7
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fortsat fra side 6
og MF for Alternativet diskuterede med
HS-talsperson Ole Wolf om, hvorfor vi
handler moralsk. Det blev til en spæn
dende diskussion om livets store spørgs
mål, med enighed om, at man ikke
behøver overjordiske magter for at være
moralsk.
Tre medlemmer fra initiativet Med al
Respekt, Martin Rosgaard, Simon Nielsen
Ørregaard og Roula Akkari, fortalte om
social kontrol og religion.
Der blev også plads til en politisk debat
om, hvorvidt politikerne lovgiver for
meget om værdier. Her kunne man høre
Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Claus
Quist fra Dansk Folkeparti, biskop Henrik
Stubkjær og talsperson Ole Wolf. Det blev
en spændende debat med kant. Vi havde
i år ved flere møder inviteret oplægshol
dere fra Folkekirken, bl.a. ud fra en erken
delse af, at vi kun opnår den anerkendelse
af vores arbejde vi ønsker, hvis den er
kendt blandt de særligt engagerede i
livssynsspørgsmål.

Større telt – flere møder

I forhold til tidligere var HS-teltet i år dob
belt så stort, hvilket gav mulighed for at
arrangere endnu flere møder i vores eget
telt, i stedet for at leje os ind i andre mø
detelte. Hele 11 møder blev det til, hvilket
var med til at gøre Folkemødet 2018 til en
stor succes for Humanistisk Samfund.
Udover debatmøderne gav teltet også
rum til at præsentere vores ceremonier,
Unge Humanister og fejre vores 10års jubilæum. Der var fuldt hus til alle
arrangementer, undtagen et, der faldt
sammen med en af Danmarks kampe ved
VM i fodbold.

Folkemødet gav gode samtaler
AF
KARIN LILTORP,
HOVEDBESTYRELSEN,

Jeg deltog, for anden gang, ved årets
folkemøde i funktionen ”facer.” Det
vil sige, at jeg stod foran HS’ telt og
snakkede med folk, der kom forbi og
viste interesse. Det var alt i alt nogle
rigtig gode dage.
Som facer har man god tid til at få

sig en ordentlig snak med de menne
sker, der kommer forbi.
Generelt er det politisk engagerede
mennesker, der deltager i Folkemø
det, og derfor var der interesse for at
høre om HS. Mange havde allerede
hørt om HS i forbindelse med kon
firmationerne, men vidste ikke, at vi
også tilbød andre ceremonier. Især
var der mange positive tilkendegivel
ser om begravelseceremonier. Flere
fortalte mig, at den eneste grund til
deres medlemskab af Folkekirken
var, at de ville sikre, at der var styr på
deres begravelse. Det bekræftede
mig i, at vi stadig har en stor opgave i
at oplyse om, at der er alternativer til
en kirkelig begravelse. Desuden kom
snakken ind på personlige begrav
elsesoplevelser – gode som dårlige
– og jeg fik da inspiration til, hvordan
man kunne foretage anderledes
begravelser.
Det var også interessant at høre,
hvad der får de enkelte til at tage
på Folkemøde: Det er fantastisk
at være vidne til, hvor mange, der
gør en ekstra indsats for at ændre
samfundet – hvad enten det er for
at fremme forholdene for de psykisk
syge eller for at gøre opmærksom på
den politiske sitution i Tibet.
En anden ting, der gjorde ople
velsen på Folkemødet speciel, var, at
jeg fik lejlighed til at møde andre en
gagerede og sjove HS-medlemmer.
Stemningen i HS-lejren var helt i top,
og vi fik snakket både politik, livets
mening og mere jordnære ting som
mad - og aftenerne gik med at synge
os hæse i (humanistiske) sange.
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Nürnberg er erklæret som menneskerettighedsby. Blandt andet rummer byens
menneskeretsgade 30 søjler med menneskerettigheder på hvert sit sprog.

Europæiske humanister
mødtes i Nürnberg
AF
KIRSTINE KÆRN,
NÆSTFORPERSON,
HUMANISTISK
SAMFUND

Årets EHF-generalforsamling blev
holdt i juni.
Næstforperson Kirstine Kærn
repræsenterede HS.

Nürnberg – der husede de store na
zi-kongresser, var stedet for vedtagelse
af de nazistiske racelove, men også hvor
retsopgøret efter 2. verdenskrig fandt
sted – er nu erklæret som menneske
rettighedsby, dvs. med intentionen om at
have menneskerettighederne som basis
for udformning af politikker i kommunen.
I 70 året for vedtagelsen af FN’s men
neskerettigheder var det derfor symbolsk
og passende, at EHF – den europæiske
sammenslutning af humanister – havde
valgt netop Nürnberg som stedet for sin
generalforsamling.
Udover de sædvanlige formaliter som
godkendelse af referat og regnskab var
der også tid til en god gennemgang af de
forskellige aktiviteter, som EHF har været
involveret i det seneste år. Organisationen

er bosiddende i Bruxelles og samarbejder
der med Europarådet og EU.
I året, der gik, har EHF blandt andet
arbejdet med resolutionen fra EU-parla
mentet om den politiske udvikling i Polen
og forfølgelsen af ikke-troende i hele
verden (se mere på EHFs hjemmeside).
Desuden brugte generalforsamlingen
også tid på at diskutere bestyrelsens
udkast til strategi for EHF.

Humanisten Tag

Vores vært, Humanistischer Verband
Deutchlands - Bayern (etableret i 1848),
havde inviteret os til at deltage i Huma
nisten Tag 2018 23. og 24. juni. Her blev
der holdt en række debatter, som vore
værter havde været så venlige at sørge
for simultantolkning til. Jeg selv præsen
terede vores erfaringer med det politiske
arbejde i Danmark.
Der var 5 spor af debatter og work
shops, bl.a. havde de unge humanister
udendørs maleworkshop med ledsagen
de musik. Og i Bayern synges der ikke
fællessang, i stedet spilles der musik før,
under og efter debatterne. Jeg deltog i en
’Human Rights City Tour’, der viste os de
centrale monumenter i Nürnberg bl.a. den
fine Menneskerettighedsgade med hver
af de 30 artikler oversat til hver sit sprog.
Både generalforsamlingen og Human
isten Tag viste, at selvom vi er kommet
langt i Europa, er der stadig kampe, der
skal kæmpes. Ikke mindst i Bayern, hvor
delstaten for nylig har besluttet, at der

skal kors op i alle offentlige bygninger.
Det giver masser af energi til kampen at
mødes med så mange engagerede hu
manister fra hele Europa, så vi fløj glade
hjem på historiens vingesus og ser frem
til at mødes med dem alle igen på Island
i 2019.

EUROPEAN HUMANIST
FEDERATION (EHF)
er paraplyorganisation for ikke-religiøse
organisationer i Europa (humanister,
ateister, agnostikere m.m.).
Organisationen, der har hovedsæde i
Bruxelles, har 63 medlemsorganisatio
ner, hvis medlemstal spænder fra et par
håndfulde til flere millioner medlem
mer.
Humanistisk Samfunds forperson
Lone Ree Milkaer er medlem af EHFs
bestyrelse.
Se mere: humanistfederation.eu
European Humanist Profession (EHP)
er en del af EHF med fokus på at sup
portere og skabe netværk for humanis
tiske undervisere, humanistiske vejle
dere/samtalepartnere og humanistiske
cermoniledere og celebranter. EHP har
hovedsæde i Antwerpen.
Se mere: humanistprofessions.eu
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Begravelser med og uden tro
AF
RASMUS JONSTRUP
HANSEN,

AALBORG,
STUD. THEOL.,
AARHUS UNIVERSITET

Hvor finder man trøst, når man har
mistet en, man elsker?
Hvordan ikke-religiøse og religiøse
mennesker tackler døden, har et
bachelor-projekt fra teologistudiet
set nærmere på.

I mit bachelorprojekt analyserede jeg
begravelsesceremonier fra Humanistisk
Samfund og Bykirken i Vejle for at se,
hvordan henholdsvis ikke-troende og
troende tackler døden. Hertil brugte jeg
Douglas Davies’ teori om words against
death, som siger, at vi i vores ceremoni
er bruger ord og ritualer, der taler imod
dødens umiddelbare, frygtelige virke
lighed: At det er enden på livet. Davies
siger: ”Perhaps the most interesting fact
about death is that human beliefs seem to
contradict what meets the eye.” [”Måske
er det mest interessante faktum om døden,
at menneskets overbevisning synes at være
i strid med det, der møder øjet,” red.].
Men sådan er det ikke i Humanistisk
Samfund. Her fandt jeg nemlig ud af, at
ceremonilederen direkte sætter ord på
dødens endelighed ved fx at sige:
”[Den her begravelse] rummer ikke et
løfte om gensyn, men er en afsked og
en hyldest til det levede liv,” og ”Når en
stjerne brænder ud, er en epoke uigen
kaldelig slut. […] Mikkel er død og han er
her ikke mere.”
Det her er ikke ’words against death’,
men tværtimod ’words for death’ – det
anerkender døden, som den er i sin umid
delbare, grumme form.
Men dette vendes på hovedet ved bl.a.
at sige: ”[Døden] gør det mere rigt med
de nye sekunder og mere ondt. Og den
er mig altid nær.” Med andre ord: Fordi
livet har en ende, har livet større værdi.
Man ved altså ikke, hvad man har, før man
forstår, at man skal miste det. Og det gør

”

Jeg fandt altså ud af, at
mens Humanistisk Samfund
fandt trøst i endeligheden,
fandt Bykirken i Vejle trøst i
uendeligheden.

os mere taknemlige. På den måde bliver
disse ’words for death’ til ’words against
death’, og det negative bliver positivt.

Trøst i endelighed – og uendelighed

I Bykirken i Vejle fandtes trøsten dog i
noget andet. Præsten siger nemlig:
”Vi er på vej til en verden uden lidelse,
forgængelighed og meningsløshed.
En verden, som er gennemlyst af Guds
nærhed og Guds liv”, nemlig ”den himmel
ske verden”. Og eftersom afdøde nu er
”sammen med mange af sine kære i det
evige liv,” betyder det, at de efterladte,
der også tror på Jesus, ikke skal sige
farvel, men på gensyn.

Det er ikke lige det, man umiddelbart
tænker, når man ser døden i øjnene. Det
her er virkelig ’words against death’, som
tydeligvis ”contradicts what meets the
eye” [“i strid med det, der møder øjet”,
red.]. Men alligevel vælger de at holde
fast i troen og håbet, fordi de er overbev
iste om, at Gud rent faktisk har sagt det.
Jeg fandt altså ud af, at mens Huma
nistisk Samfund fandt deres trøst i ende
ligheden, fandt Bykirken i Vejle deres trøst
i uendeligheden. Selvom de to foreninger
er dybt uenige, er de dog enige om på en
eller anden måde at bruge ’words against
death’ for at bringe noget positivt frem
ved en ellers sørgelig begravelse.
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VÆRDI-DEBAT

vores
værdier

Nordisk Humanistmanifest er
HS’ værdigrundlag, der i seks
korte punkter giver bud på,
hvad humanisme er. Blandt an
det at ”Humanister opfordrer til
kritisk granskning af alle idéer
og opfattelser, inklusiv vores
egne.”
Her tager vi udfordringen alvor
ligt. I dette og tidligere med
lemsblade ser vi nærmere på
manifestets seks udsagn.
Denne gang skriver ceremoni
leder og talsperson Ole Morten
Nygård om punkt 1.

Læs Nordisk
Humanistmanifest
www.hs.dk/vaerdier/

Altid
mennesket først
AF
OLE MORTEN NYGÅRD,
TALSPERSON,
HUMANISTISK SAMFUND

”Humanisme er et sekulært livssyn. Det har som sit udgangspunkt, at mennesker er en del af naturen, født frie, alle med
samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og
samvittighed.”
Min tid har været præget af ’Den Kolde Krig’ med sine to poler og mit for
hold til det sekulære er præget af den tid. På den ene side det ateistiske
menneskesyn i kommunismen, hvor det så var lederen, der blev dyrket
som en gud. Overfor stod kapitalismen, hvor markedet er gud og alt er til
salg.
I det kommunistiske Polen – for eksempel – blev frihedskampen i
80’erne anført af fagforeningen Solidaritet. Her var det på samme tid
landets katolske kirke, der blev samlingspunkt for de undertryktes kritik.
Det samme så jeg i Castros Cuba: Et åndeligt ufrit samfund, hvor ven
ner, som jeg kendte, blev fængslet og tortureret for at fortælle, hvad de
oplevede under landets krige i Angola og Mozambique. Her var den lokale
santaria-religion og den katolske kirke et tilflugtssted fra statens kontrol
af individet.
I den vestlige verdens rå kapitalisme så jeg bl.a., at evangelisterne i
Guatemala var de groveste udnyttere af de fattigste. I 90’erne og 00’erne
stjal de – med økonomisk støtte fra USA’s kristne – jord og ejendom fra
bønder og analfabeter, og stillede dem himmelsk frelse i udsigt som betal
ing. Og det var altid de ekstreme kristne som stod ude foran de AIDS-kon
ferencer, som jeg deltog i i 80’erne og 90’erne. De råbte, at HIV var Guds
straf over bøsserne, og vi HIV-smittede fortjente at dø. Jeg fortjente at dø,
råbte de. Jeg hadede dem for deres had.
”Menneske først, og kristen så,” er en af de kristne humanistiske
grundsætninger, som Grundtvig formulerede i en salme. Det var en
rettesnor, jeg fik med hjemmefra. Som kristen humanist argumenterede
Grundtvig for, at de kristnes forfædre fra Adam til Moses var lige så meget
mennesker, selvom de jo var hedninge. Grundtvig kridtede således banen
op overfor de selvfede danske kristne.
Ud fra mine erfaringer har jeg måtte ’vaske’ den grundsætning renere:
”Menneske først!” Intet andet.
Derfor er det for mig grundlæggende, at et samfund må bygge på de
mennesker, der bor i det. Det må ikke ekskludere, blot for at skabe en
følelse af sammenhold. Derfor er det den sekulære humanisme, som i dag
må være den legale ramme for vores demokratiske samfund. Derfor må vi
i de humanistiske samfund som udgangspunkt erklære os som sekulære
humanister.
Altid mennesket først!
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