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Skal du med 
til World 
Humanist Congress (WHC2023) 

Tilmeldingen til den humanistiske 
verdenskongres er åben! 

Denne gang finder kongressen sted 
i København fra 3.-6. august 2023 
med temaet: 

“Building better democracies 
through humanist values”

 
Kongressen bliver afholdt på Scandic 
Hotel i København, og det er første gang, 
humanister fra hele verden mødes siden 
verdenskongressen i Oxford i 2014. 

“Vi glæder os utroligt meget til at 
afholde verdenskongressen i Køben-
havn til sommer! Det er 9 år siden, 
at humanister sidst har været sam-
let på denne måde. Vi glæder os til 

de dialoger, vi skal have i fællesskab 
med humanister fra hele verden.”

– Lone Ree Milkær, forperson i Humani-
stisk Samfund

Du kan tilmelde dig verdens- 
kongressen her

Humanistisk Samfund afholder kongres-
sen i samarbejde med humanistorganisa-
tioner fra norden: 

• Human-Etisk Forbund (Norge)
• Humanisterna (Sverige) 
• Siðmennt (Island)
• Vapaa ajattelijat (Finland) 

Hvad er ‘World Humanist Congress’?
The World Humanist Congress er den 
største forsamling af humanister fra hele 
verden.

 
Temaet for 2023-kongressen er “Building 
Better Democracies Through Huma-
nist Values”. Demokrati er nemlig en af 
kerneværdierne i humanismen, men i dag 
er demokratiet truet på mange fronter 
rundt om i verden. Vi vil kigge nærmere 
på nogle af de trusler, men frem for alt vil 
vi fokusere på, hvordan humanistiske vær-
dier og praksisser kan bidrage til opbyg-
ningen og understøttelsen af stærke og 
velfungerende demokratier.

Læs mere om temaet for kongressen
 

Fortsættes...

Foto: Humanists UK – World Humanist Congress i Oxford, England, August 2014

https://whc2023.com/registration.html
https://whc2023.com/registration.html
https://whc2023.com/theme.html
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Hvem kommer til WHC2023?
Du kan blandt andre opleve følgende 
talere:

 
• Sandi Toksvig, dansk-britisk aktivist 

for LGBTQ+ og kvinders rettigheder, 
forfatter, komiker og tv- og radio-
vært. 

• Nazila Ghanea, FN’s specialrapportør 
for religions- og trosfrihed og lektor i 
international menneskerettighedslov 
ved Oxford Universitet.

• Abid Raja, norsk-pakistansk advokat, 
formand for styregruppen for det 
internationale panel af parlamenta-
rikere for religions- eller trosfrihed. 
Stortingsrepræsentant og tidligere 
kulturminister i Norge.

• Thorbjørn Jagland, generalsekretær 
for Europarådet 2009 – 2019, tidlige-
re statsminister i Norge, formand for 
det norske parlament (Stortinget) og 
leder af den norske komité for Nobels 
Fredspris.

• Lars Fredrik Händler Svendsen, 
norsk filosof og forfatter. Professor i 
filosofi på universitetet i Bergen. 

 
Listen over talere og paneldeltagere vil 
blive længere endnu. 

Programmet vil løbende blive opdateret 
her

Hvem kan deltage i WHC2023?
Alle! Men kongressen vil især være rele-
vant for dem, der kan identificere sig med 
det humanistiske livssyn. 

Vigtige datoer
5. december:  Tilmelding åbner
28. februar:   Sidste dag for tilmelding 

med rabat (early bird tilmel-
ding)

1. april:   Frist for aflysning med 
refundering

2.-3. august:  Før-kongress aktiviteter
4.-6. august:   World Humanist Congress 

2023
 

Det hurtige programoverblik:
 

Torsdag 3. august: Humanists Internatio-
nals generalforsamling

Fredag 4. august: Kongresåbning med 
Sandi Toksvig, Thorbjørn Jagland og flere. 
Plenumsessioner og to seksdelte breakout 
sessioner om forskellige emner.

Lørdag 5. august: Kongressen fortsætter 
med plenumsessioner og to seksdelte bre-
akout sessioner om forskellige emner. 

Om aftenen: kongressmiddag og prisud-
delinger.

Søndag 6. august: Kongressen slutter 
med tre plenumsessioner.

Søndag 6. august: Humanists Internatio-
nal generalforsamlig del 2.
 
Følg med i programmets udvikling på 
hjemmesiden WHC2023.com

 
Du kan tilmelde dig kongressen her

Tilmelding med Early Bird rabat 1.795,00 kr.

Studentertilmelding med Early Bird rabat 1.295,00

Normalpris 2.295,00

Normalpris - studentertilmelding 1.895,00

Priser for tilmelding

https://whc2023.com/program.html
https://whc2023.com/program.html
https://whc2023.com/registration.html
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Kom til vintersolhvervsstue 
med glögg og æbleskiver
21. december er årets korteste dag. 
Det betyder, at dagene snart bliver 
lysere og længere, og det vil vi 
gerne fejre.

Sæt derfor kryds i kalenderen allerede 
nu og vær med til at fejre vintersolhverv, 
når Humanistisk Samfunds sekretariat 
slår dørene op til åbent hus med hygge, 
æbleskiver, glögg eller kaffe/te/øl/sodand. 
Fejringen finder sted på Blågårdsgade 19, 

kld. 2200 KBH N., den 21. december fra 
kl. 15.00-18.00. 

Alle medlemmer er velkomne – kom ger-
ne forbi og hils på sekretariatet og andre 
medlemmer af foreningen. 

Hvis du vil deltage, vil vi blive glade for, at 
du tilmelder dig via tilmeldingsblanketten 
her, så vi har en idé om, hvor meget vi skal 
købe ind. Du er dog velkommen til at tage 

en gæst med på dagen uden tilmelding.

Arrangementer andre steder i landet 
Hvis du gerne vil holde et socialt ar-
rangement for Humanistisk Samfunds 
medlemmer andre steder i landet, må 
du meget gerne kontakte landssekretær 
Troels Barkholt-Spangsbo (tbs@hs.dk), 
så du kan få hjælp til at invitere andre 
medlemmer af foreningen og få dækket 
udgifterne.

Vil du være med
til at planlægge, hvad der skal ske i dagene 
op til World Humanist Congress 2023? 
Den humanistiske verdenskongres finder denne gang sted 
i København i starten af august 2023. Det betyder, at vi får 
besøg af hundredvis af humanister fra hele verden, som skal 
deltage i kongressen. Vi søger frivillige, der vil være med til 
at planlægge aktiviteter i dagene op til, at verdenskongres-
sen starter i august 2023.  

Lyder det som noget for dig? 
Skriv til Troels Barkholt-Spangsbo, landssekretær i Humani-
stisk Samfund, på tbs@hs.dk for at høre mere. 

Blokhus strand, 21. december 2021. 
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Juleafslutninger på folkeskoler skal 
være for alle børn uanset livssyn
Mere end 30 procent af alle dan-
ske børn fra 5-16 år ikke medlem 
af folkekirken. Dem bør der tages 
hensyn til, når folkeskolerne plan-
lægger og afholder juleafslutning, 
mener Humanistisk Samfund. 
Derfor har foreningen sendt forslag 
til inkluderende juleafslutninger til 
skolebestyrelser og skoleledere i 
hele landet. 

I forbindelse med at eleverne går på 
juleferie, holder de fleste folkeskoler en 
juleafslutning. Det er skolebestyrelsen 
og skolelederen på de enkelte skoler, der 
beslutter, hvad rammerne for skolens ju-
leafslutning skal være. På nogle skoler går 
eleverne således i kirke og deltager i en 
julegudstjeneste. Andre skoler klippe-kli-
strer julepynt, afholder sportsturneringer 
og fællessamlinger for hele skolen med fx 
quiz og julesange eller laver andre aktivite-
ter uden tilknytning til en specifik religion. 
Andre igen gør lidt af begge dele.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 30 
procent af børn i folkeskolen ikke er med-
lem af folkekirken. Folkeskolen er for alle 
børn, og vi håber, at folkeskolerne laver en 
juleafslutning, som lægger op til, at alle 
børn uanset religion og livssyn kan føle sig 
inkluderet i fællesskabet.  

Indsats er en del af foreningens stra-
tegi
Den evangelisk-lutherske kristendom har i 
dag særstatus i Folkeskoleloven og folke-
skolen som helhed, og det må der gøres 
op med for at opnå ligestilling af livssyn. 

Når eleverne deltager i julegudstjenester 
som en del af folkeskolens juleafslutning, 
bliver det sjældent behandlet i undervis-
ningen hverken før eller efter julegudstje-
nesten. I Humanistisk Samfund mener vi, 
at deltagelse i gudstjenester i skoletiden 
udelukkende bør foregå som integreret 
del af undervisningsforløb. 

I Humanistisk Samfunds strategi 2021-
2025 er det angivet, at et af foreningens 
politiske mål er at gudstjenester ikke skal 
foregå i skoletiden, fx til jul. Samtidig er 
’skolepolitik’ foreningens politiske fokus-
område for 2022, og derfor har vi arbejdet 
målrettet med en politisk indsats på dette 
område. 

Som en del af det arbejde har vi sendt 
en oversigt med forslag og inspiration til 
inkluderende juleafslutningsaktiviteter til 
alle landets folkeskoler.

Folkeskolen er for alle elever – det bør 
juleafslutningen også være 
Julebagning, teateropvisning, julebesøg, 
oplæsning af juledigte og fælles morgen-
madsspisning – det er blot nogle af de 
forslag til inkluderende juleafslutningsak-
tiviteter, Humanistisk Samfund i starten 
af oktober sendte til landets folkeskoler. 
Lone Ree Milkær, forperson i Humanistisk 
Samfund, udtaler:

”Vi har sendt forslagene om inklude-
rende juleafslutninger, fordi vi i Hu-
manistisk Samfund mener, at sociale 
aktiviteter såsom en juleafslutning 
bør tilrettelægges på en måde, hvor 
alle børn uanset baggrund, etnici-
tet og religiøst eller ikke-religiøst 
livssyn kan deltage på en menings-
fuld måde og føle sig som en del af 
fællesskabet.”

50 pct. mener, at folkeskoler bør lave 
inkluderende juleafslutninger 
1000 danskere deltog i november i en 
meningsmåling foretaget af analysefir-
maet YouGov, hvor de skulle svare på, om 
de synes, det er en god idé, at folkeskoler 
arrangerer juleafslutninger uden religi-
øs forkyndelse, som alle elever føler sig 
inkluderede i. Det svarede 50 procent af de 
adspurgte ’ja’ til, mens 35 procent svarede 
’nej’ og 15 procent svarede ’ved ikke’.

En juleafslutning er inkluderende, når 
aktiviteterne er tilrettelagt på en måde, 
hvor alle elever uanset baggrund, etnicitet 
og religiøs overbevisning kan deltage på 
en meningsfuld måde. En inkluderende 
juleafslutning opfordrer til sammenhold 
på skolen og sikrer, at alle elever føler, at 
de har en plads i fællesskabet.
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Jens Haugstrup-Andersen er dybt 
bekymret for den demokratiske 
samtale, hvor empatien synes for-
svundet. 

(Bemærk, at dette er et læserbrev og udtryk 
for skribentens holdning.)

Jeg tror meget på at simplificere så meget 
som muligt; at tage den med ro; at være 
venlig overfor andre; at have kunst og 
litteratur i mit liv; samt at få set nogle 
solopgange. 

I mine øjne er empatien, ikke sympatien, 
men empatien, i deroute. Og det skræm-
mer mig voldsomt. Tænk sig, at man 
vitterligt kan måle en nedgang i unge 
menneskers færdighed i at udvise empati. 
Det ser det i hvert fald ud til når man læser 
Global Risks Report 2019 fra World Econo-
mic Forum og Zuric Insurance Group. Det 

er tilsyneladende ikke blevet bedre, for 
tilbage i 2011 var der også en undersøgel-
se der viste et fald.

I en hyper-kompleks globaliseret verden 
opleves grundlaget ofte som ikkeeksiste-
rende, og hvor er så holdesnorene? 

Demokratiet er en af humanismens børn 
- eller er det omvendt? Om ikke andet 
så er det vigtigt, at demokratiet læres, 
debatteres, udfordres og medvirker til et 
bedre liv. Demokratiet er i hvert fald en af 
holdesnorene. 

En anden holdesnor er behovet for at 
opretholde en fri og objektiv videnskabs- 
teoretisk tilgang til forståelsen af verden 
omkring os, her iblandt at hylde falsifika-
tionismens fader Karl Popper. Hvis ikke 
vi kan lade hypoteser teste og muligvis 
affinde os med at de bliver modbevist, så 
er vi på vej imod afgrunden. 

En tredje holdesnor er dannelse og ud-
dannelse. Den hænger faktisk uløseligt 
sammen med både demokratiet og em-
patien for andre. Hvis ikke vi er blevet vist 
en mulig vej for at trives i fællesskab med 
andre, så udebliver forståelsen for andre, 
hvilket fører til mindre tolerance. 

I forlængelse af vigtigheden af demokra-
tiet er også de færdigheder i kildekritik, 
som man håber, at forældre giver deres 
børn med i opdragelsen. Jeg finder det 
utrolig vigtigt, at vi alle er i stand til at 
forholde os kritisk til det, vi møder på 
vores vej, og at vi gør noget for at undgå 
ekkokamre. 

Må jeg opfordre til, at vi hjælper hinanden 
med at opretholde den sunde demokratis- 
ke samtale, så vi bringer os selv på rette 
spor og vinder noget empati og forståelse 
tilbage, i omgangen med hinanden.

Vi er kun mennesker, og derfor synes 
humanismen at være den rette vej frem 
- jeg har i hvert fald ikke fundet et reelt 
alternativ. Der er ikke noget derude der er 
forudbestemt for os, vi er selv herrer over 
livet, og vi må finde den bedste vej frem 
uden at gøre skade på alle de andre der er 
i samme situation. 

Det er netop derfor, at jeg anstrenger 
mig for gøre tingene enkle, finde roen i 
en stresset tilværelse, at lære mig selv at 
tolerere det, jeg afviser, at blive dygtigere 
hele tiden, og se nogle solopgange, der 
tvinger mig til at tænke over livets herlig-
heder.

AF
JENS HAUGSTRUP- 
ANDERSEN

Humanismen er vejen frem
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