Hvad er humanisme?
1. 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.

Bliv medlem
Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds vigtige arbejde med
at tilbyde ceremonier til livets store overgange og vores politiske
arbejde for en reel adskillelse af kirke og stat i Danmark. Du støtter
også vores engagement i den offentlige debat, hvor vi ofte er den
sekulære stemme i samtalerne om religion og etik.

2. Humanister mener, at der ikke er en forudbestemt mening
med livet. Vi er alle frie til at finde mening og mål i vort eget
liv; gennem individuel refleksion, socialt fællesskab og
gennem den rige kultur vi som menneskehed har skabt
gennem videnskab, filosofi og kunst.

Du kan melde dig ind på www.hs.dk, hvor du også kan finde priserne
for medlemskab, læse mere om foreningen og dens arbejde. Du kan
også finde os på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

3. Humanister fremmer rationalitet. Kritisk tænkning,
vidensbaseret argumentation og videnskabelige metoder er
vores bedste redskaber til at skaffe pålidelig viden om
verden.

Vi har lokalforeninger rundt omkring i landet, og vi vil gerne have
flere. Lokalforeningerne arrangerer blandt andet diskussioner,
udflugter og foredrag, blander sig i den lokale debat og i den lokale
politiske udvikling. Hvis du har en særlig interesse i ceremoniarbejdet
er der også mulighed for at bidrage på dette område.

4. Humanister opfordrer til kritisk granskning af alle ideer og
opfattelser, inklusiv vores egne. Vi bør finde frem til de
bedste argumenter og tilstræbe at ændre vores meninger og
overbevisninger, når det viser sig, at vi tager fejl.
Ytringsfrihed er afgørende for at kunne afprøve meninger og
holdninger i en åben debat.

Bliv aktivt medlem
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Skriv til kontakt@hs.dk, hvis du vil høre mere.

5. Humanister anser demokrati, retssamfund og
menneskerettigheder som grundlæggende, rationelt
legitimerede værdier. Vi er en del af et fælles samfund og har
ansvar for vores medmennesker og for miljøet, både lokalt
og globalt. Vi har et fælles ansvar for, at vores planet er
beboelig for kommende generationer.
6. Humanismen fremmer lighed for alle. Humanister
respekterer alle menneskers frihed til at have og vælge sit
eget livssyn. Staten bør være sekulær og ikke tildele noget
livssyn særskilte privilegier.
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Hvad er Humanistisk Samfund?
Humanistisk Samfund er en forening for mennesker, der deler et
sekulært og humanistisk livssyn baseret på, at mennesket i sig selv
er unikt, værdifuldt, selvstændigt og ukrænkeligt.

Hvad gør Humanistisk Samfund?
Siden 2008 har vi tilbudt humanistiske ceremonier ved livets store
overgange: navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse.
Grundtanken i vores virke er, at livet og de fællesskaber, vi er en del
af, bærer meningen i sig selv. Ceremonierne har derfor fokus på de
personer, de fællesskaber og familier, de handler om. Ceremonien
markerer et rituelt højdepunkt – både for den, som er i centrum
og for dem, som overværer højtideligheden. Alle skal kunne se og
mærke, at dagen indeholder en overgang til noget nyt.

Hvad vil Humanistisk Samfund?
Vi arbejder for ligestilling af alle tros- og livssynssamfund i Danmark.
Det betyder, at vi arbejder for en reel sekulær stat i Danmark og
dermed en adskillelse af kirke og stat. Vi arbejder herudover også for
følgende:
• Fødselsregistrering og registrering af dødsfald
bør foretages af det offentlige.
• Livssynssamfund bør kunne få juridisk vielsesbemyndigelse,
så længe denne ret udstrækkes til trossamfund.
• Der bør undervises bredt i religion, etik og filosofi i
folkeskolen, frem for det nuværende fokus på kristendom.
• Konfirmationsforberedelse bør ikke finde sted i skoletiden.

Grundtanken i vores
virke er, at livet bærer
meningen i sig selv
og i de fællesskaber,
vi er en del af.

