HUMANISTERNA
Humanisterna är en organisation som stödjer den sekulära humanismen som
livsåskådning. Det är en naturalistisk livsåskådning som utgår från människan.
Den handlar om människors förhållande till varandra och till den värld vi lever
i. Den framhäver individens självständighet, värde och ansvar. Humanismen
bygger på människan som förnuftsvarelse och hennes förmåga att söka
kunskap och lära av erfarenheter.
I ett sekulärt samhälle har alla medborgare rätt att utöva sin livsåskådning,
under förutsättning att detta inte kommer i konflikt med andras rättigheter. Ingen
medborgare ska kunna tvingas följa eller tillhöra en viss kulturell krets eller
livsåskådning. Ett sekulärt, öppet och demokratiskt samhälle är en förutsättning
för livsåskådningsfrihet för alla.
En viktig del av förbundets verksamhet är våra officianter som kan ställa
upp vid familjers olika ceremonier inför livets stora högtider. Officianterna
kan hjälpa till vid barnvälkomnande, vigsel och begravning. På somrarna
hålls också uppskattade lägerveckor för Humanistisk Konfirmation, centralt
arrangerade av Humanisterna.

KONTAKTUPPGIFTER
Humanistisk Konﬁrmation - lokal kurs i Stockholm
Kontakt e-post:

konfastockholm@humanisterna.se

Information webb:

http://humanisterna.se/konfirmation/

Facebook:

HumkonfaSthlm

Anmälningsformulär:

https://goo.gl/forms/syfoKx5oCbrK199e2

Information kring centralt arrangerade sommarläger
Information webb:

http://humanisterna.se/konfirmation/
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Begrä

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och
åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter
att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade
religiösa dogmer, normer och värderingar.

anta

Den här informationen riktar sig till ungdomar 1415 år och deras anhöriga. Vi erbjuder ett alternativ.
En humanistisk konformation bekräftar ungdomens
inträde i vuxenlivet, utan någon religiös tillhörighet.

ATT VÄLJA SJÄLV

Ett val du kanske står inför just nu, är om du ska
konfirmera dig eller inte. Eller hur du ska göra det, så att
det känns ärligt mot dig själv. Friheten att tänka, uttrycka
och välja det du själv vill, är en mänsklig rättighet.
Om du inte har bestämt dig eller är osäker, hoppas vi att
den här informationen kan hjälpa dig. Kanske du och din
familj kan titta på informationen tillsammans?

HUMANISTISK KONFIRMATION

Tanken med Humanistisk Konfirmation är att du
tillsammans med jämnåriga får vara med och diskutera
livets stora frågor i en öppen miljö. På frågorna har
vi inga färdiga svar. Det är dina och andras svar och
uppfattningar som representerar er verklighet.

BEKRÄFTAD SOM VUXEN

Ordet konfirmera betyder att man bekräftar något. Det
du bekräftar i en Humanistisk Konfirmation, är dig själv,
att du håller på att bli vuxen. Du bekräftar alltså inte
någon religiös tro eller blir medlem i någon församling,
Humanisterna eller någon annan organisation.
Att bli vuxen är viktigt nog!

KVÄLLSTRÄFFAR

En typisk kvällsträff tar cirka 2,5 timmar under en
vardagskväll. Kvällen kan börja med ett rollspel runt ett
aktuellt tema, eller brainstorming runt en aktuell händelse
eller video eller någons egen upplevelse. Sedan
associerar ni runt ämnet. Jämför och problematiserar
olika lösningar, och försvarar dem. Kanske ni
dramatiserar ett
annorlunda avslut
eller gör musik,
video eller bilder av
era resultat. Någon
föreläsning blir det
inte!

VANLIGA

FRÅGOR

Vad är Humanistisk
Konfirmation?
En möjlighet att bekräfta
(konfirmera) sitt inträde i vuxenlivet. Skapar
medvetande om viktiga
livsfrågor och att det
ofta finns många olika
svar. Ett alternativ till de
olika religiösa konfirmationerna.

Anmälan
Anmäl dig så snart som
möjligt! Vi tar in högst
20 ungdomar per grupp
och planerar för en
grupp under våren. Platserna tillsätts i turordning efter anmälningsavgift. Gör anmälan på
webben eller kontakta
oss direkt. Se baksidan.

Vem kan delta?
Alla ungdomar 14-15 år
som önskar. Oberoende
av egen eller familjens
livsåskådning. Ingen
behöver vara medlem i
Humanisterna.

Kostnad
Kursen kostar 1 700:inklusive material och
lägerhelg.

Var och när?
I centrala Stockholm,
2,5 timmar under sex
onsdagskvällar i mars
och april, ej under
skollov.

ÄMNEN

Exempel på ämnen du kan komma att jobba med:
- mänskliga rättigheter
- attityder & beteenden
- jämställdhet
- rasism
- empati
- identitet
- mobbing
- kritiskt tänkande
- humanitära insatser
- livsåskådningars
betydelse
- kärlek och ansvar
- meningen med livet.

DU BESTÄMMER!

Du är själv med och bestämmer vad gruppen ska arbeta
med och hur det ska genomföras. Alla teman och
erfarenheter blir en byggsten på din väg mot vuxenlivet.

Betalning
Information kring
betalning skickas ut efter
genomförd anmälan.
Använd QR-koden eller
länk på baksidan.

LÄGERHELG och
AVSLUTNINGSCEREMONI

Under lägerhelgen kan vi hinna arbeta med större och
längre teman. Kanske i form av rollspel, teater, cirkus,
musik, konst eller vad deltagarna kommer överens om.
Mat och fika ingår hela helgen.
Helgen avslutas med en högtidlig avslutningsceremoni.
Till avslutningen kan du bjuda in dina anhöriga. Gruppen
har under lägret planerat avslutningsceremonin. Kanske
har ni övat in något uppträdande som förgyller den
högtidliga stunden.

