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HUMANISTERNA 3 

 
01 KALLELSE 

Utsänd 27 februari 2020 
 
Varmt välkomna till Humanisternas kongress 2020 som kommer att hållas lördagen den 25 april, 
kl. 12.00–16.00 och söndagen den 26 april, kl. 10.00-16.00. 
 
Plats: Sandlersalen (plan 1), ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 
 
Kongressen är öppen för alla medlemmar som vill delta. Mer information, inklusive länk till 
anmälan, finns på humanisterna.se/kongress-2020. Alla medlemmar har närvarorätt, men 
yttranderätt endast vid behandling av en egen motion som man företräder. Medlem som önskar få 
ett ärende behandlat vid kongressen ska inge en motion via e-post 
till kongress@humanisterna.se senast den 14 mars. 
 
Kongressombud 
Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas av 
kongressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av 
förbundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste man vara betalande medlem såväl vid 
val som vid kongressen. Ombudens namn och e-postadress ska vara förbundsstyrelsen till handa 
(kongress@humanisterna.se) senast den 4 april. 
 
Lokalavdelningarna tilldelas kongressombud efter medlemsantal. Ombudsfördelningen ser i år ut 
på följande sätt: 
 
Lokalavdelning Antal ombud 
Stockholm 18 
Väst 8 
Uppsala 6 
Syd 5 
Östergötland 3 
Jönköping 2 
Kalmar 2 
Norr (tidigare Umeå) 2 
Örebro 2 
Värmland 1 
Gotland 1 
Summa 50 
  
Väl mött! 
 
Förbundsstyrelsen 
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Uppdatering utsänt till kongressombuden 4 april 2020 
 
Förbundsstyrelsen har fattat nedanstående beslut om kongressen. Orsaken till att vi inte bara 
“skjuter på kongressen” är att vi behöver en handlingskraftig förbundsstyrelse och det är fler i 
nuvarande styrelse som vill avgå och att ordföranden vill ha en ny roll. 
 
Kongressen kommer delas upp i två delar. 
Del 1: En online-kongress helgen 25-26 april 
Del 2: Ett fysiskt möte vid senare tillfälle när smittsituationen tillåter detta. 
 
Vi kommer INTE ha ett fysiskt möte i Stockholm helgen 25-26 april. 
 
Helgen 25-26 april kommer följande punkter på dagordningen avhandlas: 

• Styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser 
• Revisorernas berättelser 
• Fastställande av resultat- och balansräkningar 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
• Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter i styrelsen 
• Val av två revisorer och suppleanter för dessa 
• Val av förtroendemedlem 

 
En arbetsordning för hur denna online-kongress ska genomföras kommer tas fram och skickas ut 
ihop med möteshandlingarna den 11 april. I stort är arbetsordningen att presentationer skickas ut 
till ombuden via mejl och att det på lördagen genomförs en längre frågestund online, samt att 
ombunden under lördagen kan lämna in egna yrkanden. På söndagen kommer beslut fattas via 
mejl. 
 
Vid den andra delen av kongressen kommer följande punkter behandlas: 

• Beslut om medlemsavgifter 
• Behandling av styrelsens förslag 
• Behandling av inkomna motioner 
• Fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer 
• Val av valberedning 

 
Styrelsen har gjort bedömningen att dessa frågor kräver ett fysiskt möte för att debatten ska bli 
meningsfull och att alla ombud ges möjlighet att delta på samma villkor. 
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02 DAGORDNING 

1. Val av ordförande och sekreterare för kongressen 
2. Val av två justerare och två rösträknare 
3. Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd 
4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
5. Godkännande av dagordning och arbetsordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om medlemsavgifter 
11. Behandling av styrelsens förslag 
12. Behandling av inkomna motioner 
13. Fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer 
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter i styrelsen 
16. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 
17. Val av förtroendemedlem 
18. Val av valberedning 
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03 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

Dagordningen Framgår av stadgarnas § 8. Inga andra ärenden har anmälts och kommer därmed 
inte heller behandlas av kongressen. 
 
Vid per capsulam-kongressen 25-26 april behandlas följande punkter på dagordningen: 1-9 och 
14-17 (se föregående sida). Därefter ajourneras kongressen. 
 
Övriga punkter 10-13 och 18 behandlas vid en fortsatt kongress, så snart situationen tillåter ett 
fysiskt möte. Kallelse till den fortsatta kongressen och eventuellt ändrat underlag skickas ut senast 
tre veckor innan kongressen återupptas. 
 
Presidium 
Mot bakgrund av denna ovanliga situation föreslår Förbundsstyrelsens följande personer till 
presidiet: 
 
Mötesordförande Anna Bergström, ordförande Humanisterna 
Mötessekreterare Joakim Ströberg, ordförande Humanisterna Stockholm 
Justeringspersoner Jan Sjöö, ordförande Humanisterna Väst 
  Magnus Timmerby, ordförande Humanisterna Syd 
Bisittare  Ulf Gustafsson, förbundssekreterare 
  Tore Mellberg, kassör 
 
Deltagande 
Kongressombud har förslags-, yttrande- och rösträtt. Styrelseledamöter och revisorer har förslags- 
och yttranderätt. 
 
Debatt 
Ombuden ska skicka in eventuella skriftliga yttranden och frågor till 
kongress2020@humanisterna.se senast lördag 25 april kl. 10.00. Ombuden har möjlighet att ställa 
frågor och göra yttranden muntligt under online-frågestund som startar kl. 10.30 på lördagen. 
Deltagande i online-frågestunden är frivilligt för ombuden. 
 
Ombuden ska skicka in eventuella förslag/yrkanden till beslut skriftligen till 
kongress2020@humanisterna.se senast lördag 25 april kl. 16.30. 
 
Online-frågestunden genomförs i Zoom. Vid online-frågestunden ska ordet begäras via chatt i 
Zoom. Det rekommenderas att inlägg begränsas till tre minuter och repliker till en minut. Presidiet 
kan vid behov föreslå en mer strikt tidsbegränsning. Presidiet kan ge föredragande i en fråga 
ytterligare tid om behov föreligger. Vid online-frågestunden kommer de skriftliga frågorna besvaras. 
För att underlätta frågestunden uppmuntrar presidiet att frågor skickas in skriftligen i förväg. 
 
Ordningsfrågor bryter talarordningen. Vid beslut om streck i debatten redovisar mötesordföranden 
inlämnade yrkanden. Möjlighet ges därefter att lämna in ytterligare yrkanden. Därefter redovisar 
ordföranden vilka som finns på talarlistan och möjlighet ges för dem som därutöver önskar tala att 
anmäla sig. Sedan streck satts kan inga ytterligare yrkanden lämnas in eller ordet begäras. 
 
Skriftligt svar på alla skriftliga frågor kommer skickas ut till ombuden innan röstningen påbörjas. 
 
Röstning 
Ombuden röstar genom e-post via ett formulär som skickas ut per e-post. 
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Tidsschema 
23 april, utskick av: 

• Fördjupande presentationer (inspelningar och skriftliga kommentarer) av 
verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen, valberedningens förslag och de föreslagna 
nya styrelseledamöterna. 

• Instruktionen för online-frågestund 
• Förslag till beslut 

 
Lördag 25 april  
10.00 Alla skriftliga yttranden och frågor från ombuden ska vara inskickade 
10.00-10.30 Hjälp att logga in på Zoom 
10.30-12.00 Online frågestund, del 1 
13.00-14.30 Online frågestund, del 2 
16.00 Skriftliga svar på frågor skickas ut till ombuden 
16.30 Alla skriftliga yrkanden/förslag till beslut ska vara inskickade av ombuden 
17.00-18.00 Presidiet sammanträder 
20.00 Utskick av röstningsformulär per e-post 
 
Söndag 26 april 
10.00-11.00 Telefontid för ombud som har tekniska problem 
12.00 Alla ombud ska ha skickat in sina röster 
12.00-13.00 Rösträkning 
13.00-14.00 Presidiet sammanträder 
16.00 Kongressens beslut meddelas ombuden 
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04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE 

Verksamhetsberättelsen sträcker sig från kongressen 21-22 april 2018 till kongressen 25-26 april 
2020.  

Inledning 
Under mandatperiodens första år lanserade förbundet kampanjen En skola för olika i syfte att inför 
valet opinionsbilda med fokus på konfessionella friskolor. Vidare satsade förbundsstyrelsen på att 
låta genomföra en utredning om Statens stöd till trossamfund i ett sekulärt samhälle. Vi bedömer 
att kampanjen En skola för olika påverkade opinionen inför valet samt att våra argument för att 
förbjuda konfessionella friskolor plockades upp och användes också bland våra folkvalda. Under 
mandatperioden har en nationell grupp syftandes till att undersöka hur ceremoniverksamheten kan 
utvecklas tillsats och Humanisterna Syd har arbetat fram en idé om hur ett nätverk av 
humanistiska samtalspartners, s k sekulär samtalsperson, skulle kunna etableras. Vår 
konfirmationsverksamhet har bedrivits i närmast oförändrad omfattning, utan några större 
utvecklingsinitiativ. Vidare har förbundet under mandatperioden bytt till ett nytt 
medlemsadministrativs system, MyClub. Arbetet i styrelsen har fungerat bra och förbundsstyrelsen 
önskar rikta ett stort tack till de många lokalavdelningar och personer som på många olika sätt 
bidrar till all vår verksamhet!  

Ceremoniverksamheten 
Irene Rune har arbetat som samordnare för officiantverksamheten. Urban Jansson och Irene Rune 
genomförde utbildningar av nya officianter under hösten 2018 och 2019. Antalet förfrågningar som 
under det senaste året kom via mejl och telefon till ceremoniansvarig var cirka 170. Förfrågningar 
kan även ske direkt till officianterna. Tabellen nedan visar hur ceremoniverksamheten utvecklats 
över tid.  

Ceremoni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Barnvälkomnande 101 100 148 123 152 144 157 97 118 
Vigsel 27 116 64 123 111 80 65 59 147 
Begravning 14 35 216 209 215 273 222 297 256 
Totalt 142 251 428 455 478 497 444 453 521 

Humanistisk konfirmation 
Verksamheten för de humanistiska sommarlägren för ungdomar (”humkonfan”) samordnades 
under 2018 av Susanne Nyström och 2019 av Johanna Lundgren som tidigare varit koordinator för 
verksamheten.  
 
Sommaren 2018 och 2019 genomfördes tre läger. 2018 hölls ett läger på Backagården i Höör i 
Skåne och två på Valla Folkhögskola i Linköping. 2019 hölls tre läger på Valla Folkhögskola. Totalt 
deltog 65 ungdomar 2018 och 70 ungdomar 2019, och enligt utvärderingarna var de flesta 
ungdomarna mycket nöjda med lägren.  
 
För sommaren 2020 planeras tre läger, alla på Valla folkhögskola i Linköping. Det har redan 
kommit in flera anmälningar till dessa. En handledarutbildning för de fyra nya handledarna (som 
även gamla handledare var inbjudna till) planerades i april 2020, men denna fick tyvärr ställas in 
pga. av Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika resor inom Sverige. Förhoppningsvis 
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kan utbildningen istället läggas senare innan det första lägret i juni, i annat fall får utbildningen 
göras digitalt. 
 
Humanisterna Väst anordnar fortfarande lokal humanistisk konfirmation med veckoträffar i 
Göteborg. Även Humanisterna Kalmar har uttryckt intresse för att starta upp verksamhet och en 
handledarutbildning var planerad 4-5 april. Denna fick dock också ställas in, men då de ännu inte 
fått in några anmälningar beslöts att senarelägga utbildningen till ett annat tillfälle.  

Humanistisk samtalsperson 
Efter kongressbeslut 2018 upprättades en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka möjligheterna 
för etablering av ett nätverk av humanistiska samtalspersoner som skulle kunna verka vid t ex 
sjukhus, fängelser, inom försvaret samt i kommunens krisberedningsgrupper runt om i landet. 
Gruppen har drivits av Humanisterna Syd som påbörjat arbete med att ta fram grundläggande 
koncept och styrdokument inkluderande utbildningskrav.  
 
Den föreslagna verksamheten ligger i linje med förbundets ambition att möjliggöra samtal om 
existentiella frågor på en sekulärhumanistisk grund. 

Humanisterna 40 år 

Den 28 september 1979, under den första 
internationella litteraturutställningen för icke-troende vid 
Stockholms Universitet, bildades Human-Etiska 
Förbundet, vilket senare ändrade namn till 
Humanisterna. Under hösten 2019 fyllde Humanisterna 
alltså 40 år, något som firades i samband med 
Bokmässan i Göteborg med ett väldigt fint 
födelsedagsmingel anordnat av Humanisterna Väst där 
förbundets ordförande Anna Bergström och förbundets 
förra ordförande Christer Sturmark höll tal. Vidare 
anordnades ett jubileumssamtal i Stockholm några 
veckor senare där fem av de tio ordförande, Mikael 
Göransson, Carl-Johan Kleberg, Ludvig Grahn, 
Christer Sturmark och Anna Bergström, som förbundet 
haft deltog. Vid jubileumsfirandet utsågs Mikael 
Göransson och Carl-Johan Kleberg till 
hedersmedlemmar. Sven-Olof Andersson förberedde 
en fin vikvägg som visades upp i samband med 40-
årsfirandet. 

Medlemsutveckling 
Den negativa medlemsutvecklingen som setts sedan slutet på 2016 har tyvärr fortsatt. 
Förbundsstyrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med medlemsutveckling och 
medlemsrekrytering. Sedan år 2016 har medlemsantalet årligen minskat, mest det senaste året. 
Den snabba minskningen vi sett under hösten 2019 tror vi delvis kan förklaras av byte av 
medlemssystem. Se vidare Ekonomisk rapport i detta material. 

Bild 1: Nyblivna hedersmedlemmarna Carl-
Johan Kleberg, Mikael Göransson efter samtal 
med Ulf Gustafsson 
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Hemsidan och sociala medier 
Hemsidan humanisterna.se besöks av ca 7 500 användare per månad och 110 nyhetsinlägg 
har publicerat sedan förra kongressen, drygt 1 per vecka. Lokalavdelningarna använder 
hemsidans kalenderfunktion löpande. 

Aktiviteten på den officiella facebooksidan är fortsatt hög. Sedan januari 2018 har antalet följare 
på sidan ökat med ca 15% och det publiceras ca 3,5 inlägg per vecka. Inläggen har en räckvidd 
från 1 500 till 10 000 personer beroende på ämne. 

 
Den slutna facebookgruppen Humanisterna medlemsforum har i dagsläget ca 1040 medlemmar 
och där pågår dagligen diskussion av frågor som berör vår verksamhet och som medlemmarna 
anser är viktiga. Trots att det under förra mandatperioden lades ner arbete på att styra upp den 
öppna facebookgruppen valde förbundsstyrelsen under början av 2019 att avveckla detta forum 
helt. Förbundet har också ett Twitter- och ett Instagramkonto (@SvHumanisterna). De flesta 
lokalavdelningarna finns representerade på sociala medier genom egna facebooksidor och 
grupper. 

Medlemsadministration 
Humanisterna har under många år diskuterat byte av medlemsadministration. Under 2019 
migrerade så medlemsadministrationen från Föreningshuset till MyClub och en extern 
administratör. Bytet har resulterat i att vi nu har ett modernare och flexiblare system för 
medlemsadministration samtidigt som kostnaden för medlemsadministration halverats. 

Hedeniuspriset 2018 och 2019 
Den 17 november 2018 mottog journalistenen Niklas Orrenius Hedeniuspriset för hans fördjupande 
och modiga reportage i samhällsfrågor som främlingsfientlighet, yttrandefrihet, religions- och 
övertygelsefrihet. Innan mottagandet hade Orrenius bland annat skrivit om situationen för personer 
som lämnat islam. I samband med utdelningen pratade Inas Hamdan som själv lämnat islam. Året 
därpå, den 16 november 2019, mottog föreningen Kvinnors Nätverk Hedeniuspriset för sitt 
mångåriga arbete mot hedersrelaterat våld- och förtryck i såväl Sverige som internationellt. I 
samband med utdelningen talade även Maria Billinger, numer utvecklingsledare inom frågor om 
mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen i Stockholm och tidigare anställd på Kvinnors Nätverk. 

Bild 2: Användare humanisterna.se via Google Analytics
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Bokmässan 
Humanisterna Väst ansvarade förtjänstfullt för Humanisternas genomförande av Bokmässan 2018 
och 2019. År 2018 etablerades en föredragsserie i förbundets monter som planeras att bli 
kontinuerlig. Exempel på föredrag/samtal som hölls innefattar samtal med författarna Eli Göndör 
om hans bok I Guds namn – Islam, våld och politik och Christer Sturmark, om hans bok 
Upplysning i det 21:a århundrandet. Vidare berättade Ulf Gustafsson, förbundssekreterare 
Humanisterna, om Humanisternas kampanj Skola för olika. Humanisterna Väst spelade in och lade 
upp flera av dessa samtal på sociala medier.  
 
Bokmässan 2019 genomfördes med en utökad möjlighet till professionell utsändning av föredragen 
som anordnades i montern. Föredragen finns lagrade på Humanisternas YouTube kanal och 
inkluderade bl a samtal om sekulära ceremonier med Annelie Berntsson Berg, presentation av 
Humanisthjälpen med Sven-Olof Andersson och samtal om boken Det kulturella djuret med Patrik 
Lindenfors.  

Almedalen 2018 och 2019 
Under 2018 och 2019 hade Humanisterna tält i Almedalen för första gången. Tältet upplevdes av 
de som bemannade det som ett väldigt positivt sätt att möta nyfikna passerande och många bra 
samtal uppstod.  
 
År 2018 anordnade Humanisterna ett seminarium på temat Religiösa friskolor – uttryck för tolerans 
eller förtryck? där Ardalan Shekarabi, dåvarande civilminister, Socialdemokraterna, Annica Eclund, 
skolpolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Lars Brandström, vice ordförande, Idéburna skolors 
riksförbund och Daniel Färm, verksamhetschef, Tankesmedjan Tiden deltog.  
 
År 2019 anordnade Humanisterna två seminarier:  

• Det är fett att göra rätt - om konfliktlinjer i tolkning av barns religionsfrihet. Medverkade 
gjorde förbundsordförande Anna Bergström, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Wanja 
Lundby-Wedin, Förste vice ordförande i kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan samt Hamid Zafar, 
Barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun. Tara Twana, styrelseledamot i Humanisterna 
modererade samtalet.  

• Förföljelse av ateister och andra icke-religiösa. Medverkade gjorde förbundssekrerterare Ulf 
Gustafsson, Hedeniuspristagaren Shamima Aktar, Siddharta Dhar, Amin Gohari och Omar 
Makram. Christer Sturmark modererade samtalet. 

 
Förbundsstyrelsen önskar rikta ett stort tack till Humanisterna Gotland för detta samarrangemang. 
Vidare önskar förbundsstyrelsen tacka Uno von Corswant som lät oss anordna seminarier i hans 
lokal i Visby utan kostnad. 
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Samhälle och politik 
En skola för olika 
Under 2018 drev Humanisterna kampanjen En skola för 
olika annonsering under valåret 2018. Kampanjen, som 
lanserades 23 maj 2018, var professionellt framtagen av 
Reform Act. Totalt lade förbundet 850 000 kr på kampanjen. 
En skola för olika bestod av åtta humanistiska argument 
med syfte att stärka barns rätt till religionsfrihet och stöd till 
förbud av konfessionella friskolor, en enkät till 
riksdagspartierna, kampanjsite enskolaforolika.se varifrån 
det gick att ”Fråga en politiker”. Vidare togs kampanjmaterial 
i form av en kampanjfilm, knappar, folder, flygblad, affischer 
och beachflaggor fram. Som del i det opinionsbildande 
arbetet skrevs en rad debattartiklar, det hölls seminarier och 
kampanjen utgjorde tema på såväl Järvaveckan, 
Almedalsveckan som på Bokmässan i Göteborg.  

Förbundet lade 75 000 kr på annonsering på Facebook 
under 50 dagar som ledde till 684,000 exponeringar, 271 
000 personer (räckvidd), samt 10,200 unika länkklick till kampanjsiten. Frågan om konfessionella 
friskolor blev absolut en valfråga.  

 

Bild 4: Exempel på kampanjen En skola för olika 

Bild 3: Ljufa Elfwing och Margareta 
Roland Wiberg i Humanisterna 
Stockholms tält på Järvaveckan 2018 



HUMANISTERNA 13 

Förbundsstyrelsen slutsats av kampanjen i stort är att den aktiverade organisation nationellt men 
också lokalt. Många lokalavdelningar tyckte det kändes lättare att ha en fokusfråga att driva på 
lokala aktiviteter är att prata generellt om Humanisterna. Kampanjen hade ej som syfte att 
marknadsföra Humanisterna utan snarare att påverka opinionsläget. Det är därför inte förvånande 
att kampanjen inte ledde till ökat medlemsantal.  

 

Rapport från Sekulariseringskommissionen 

Förbundsstyrelsen beställde under 2019 en utredning från den Sekulariseringskommission som 
tillsattes vid kongressen 2018. Under början av 2020 presenterades en rapport som redogör för 
några förslag om hur statens stöd till trossamfund kan förändras för att bättre leva upp till principer 
om likvärdighet i ett sekulariserat samhälle. Rapporten presenterar för det första en reform med 
avsikt att göra stödet livsåskådningsneutralt. Därutöver ges förslag till hur demokrativillkoren och 
den statliga avgiftshjälpen kan utvecklas samt hur en reglering kan utformas för att förhindra att 
trossamfund tar emot bidrag från icke-demokratiska länder. Rapporten innehåller även avsnitt om 
relationen mellan svenska kyrkan och staten, begravningsverksamheten, vigselrätt och utsändning 
av sekulära livsåskådningar i public service. Rapporten har initialt spridits till lokalavdelningarnas 
styrelser och planeras att ligga som underlag för arbetet under nästa mandatperiod. 
 
Opinionsbildning i media 
Humanisterna har fortsatt göra sig hörda i det offentliga samtalet genom ett flertal 
debattartiklar i rikstäckande tidningar, nätpublikationer och lokaltidningar runt om i landet. 
Under 2018 fokuserades opinionsbildningen framförallt på frågan om konfessionella friskolor.   
 
Efter valet 2018 läste förbundsordförande Anna Bergström upp en ”sekulär bön” i Nordegren & 
Epstein i P1. Bakgrunden till att Humanisterna blev inbjudna var att Sveriges kristna råd tidigare 
den veckan hade lästs upp en bön för regeringsbildningen. 

Bild 5: Sökning med hjälp av Google trends på Sverige och ”religiösa friskolor” 
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Mot bakgrund av en motion vid kongressen 
2018 har Humanisterna även opinionsbildat 
kring frågan om att få förvara askan av en 
avliden hemma. Bland annat skev Birgitta 
Wallin, Patrik Lindenfors, Ulf Gustafsson 
och Anna Bergström på Aftonbladet debatt 
den 2 maj 2019. Vidare uppvaktade de 
Anders Lindell som är politiskt sakkunnig åt 
kulturminister Amanda Lind.  
 
Den 5 maj 2019 skrev Ulf Gustafsson och 
Anna Bergström på DN debatt tillsammans 
med ett antal jurister, forskare och författare 
en artikel med titeln ”Hög tid för Sverige att 
ta hoten mot ateister på allvar”. Bakgrunden till artikeln var att ett antal asylsökande ateister blivit 
eller riskerade att bli utvisade till länder där de riskerar dödsstraff.  
 
Den 7 augusti 2019 med Emilia Ericson och Anna Bergström på DN debatt med anledningen av att 
Barnkonventionen skulle bli svensk lag under 2020. I artikeln lyfte de i synnerhet frågan om hur 
barns rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet kunde stärkas i samband med denna förändring 
och försökte problematisera frågan om omskärelse av pojkar. Frågan berördes också vid ett av 
våra seminarier under Almedalsveckan 2019. Efter detta bjöds Humanisterna in till ett TV inslag 
om ämnet, som senare ställdes in. Styrelsen har även färdigställt en ytterligare en debattext med 
fokus på omskärelse av pojkar och kroppslig integritet men valt att skjuta upp publiceringen på 
grund av rådande omständigheter. 
 
Stora delar av opinionsbildningen finns dokumenterad på förbundets hemsida: 
humanisterna.se/news_category/debatt 
 
Styrelsen har under mandatperioden skrivit 17 debattartiklar som publicerats i dagspressen, 
samt deltagit i media ibland annat SVT Opinion, Studio Ett och Människor och tro. 

Sekulär högtidsstund vid riksmötets öppnande 
År 2018 genomförde Humanisterna för sjunde året en högtidsstund i samband med riksmötets 
öppnande. Arrangemanget genomfördes på Konstakademin och var oerhört uppskattat. 
Temat för högtidsstunden var Factfulness. Talade gjorde Humanisternas ordförande Anna 
Bergström och Ola Rosling. För musiken stod Eva Dahlgren.  
 
År 2019 genomförde vi återigen en högtidsstund i samband med riksmötets öppnande, denna 
gång med fokus på Demokrati och kvinnors rösträtt. Vid sammankomsten talade 
Ulrika Kärnborg, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet samt Marcin de Kaminski från Civil Rights 
Defenders. Musik i samband med arrangemangen framfördes av Rickard Söderberg.  
 
Både 2018 och 2019 kom fler än 100 deltagare till den sekulära högtidsstunden i samband med 
riksmötets öppnande, varav ett tjugotal var riksdagsledamöter och en handfull ministrar.  

Höstkonferens och ordförandekonferens 
Humanisternas höstkonferens för medlemmar har arrangerats under både 2018 och 2019. 

Bild 6: Ulf Gustafsson, Anna Bergström, Patrik Lindenfors och 
Birgitta Wallin 
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Vid höstkonferensen 2018 hade förbundet bjudit in Azam Qarai från Kvinnors Nätverk som 
berättade om deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare presenterade 
förbundsstyrelseledamoten Emilia Ericson på temat barnkonventionen och barns religions- 
och övertygelsefrihet. Frédéric Brusi, doktorand religionshistoria, gav även perspektiv på 
islams historia och Omar Makram berättade om sin erfarenhet av att vara en asylsökande 
exmuslim. Den andra dagen fokuserade framförallt på gruppdiskussioner om utveckling av 
förbundets verksamhet såsom barnperspektivet, lokal konfirmationsverksamhet, humanistisk 
samtalsperson och tankefrihet. Ungefär 50 personer deltog på höstkonferensen 2018.  
 
Vid höstkonferensen 2019 hade förbundsstyrelsen bjudit in journalisten och författaren Thord 
Eriksson att berätta om sin bok “Dom som stod kvar” – om civilsamhället och de 
ensamkommande unga. Vidare hade vi under konferensens första dag besök av 
kulturskribenten och författaren Mattias Svensson som berättade om sin bok “Den stora 
statens återkomst” – om hur drömmar om den stora staten kan betyda slutet för frihet och den 
liberala demokratin.  Förbundsordförande Anna Bergström och förbundssekreterare Ulf 
Gustafsson höll också en presentation om kommunikation och påverkansarbete bland 
fritänkare. På höstkonferensens andra dag var Agneta Blom, ordförande i Örebro kommuns 
interreligiösa råd inbjuden för att diskutera hur Humanisterna kan bidra i interreligiös dialog 
följt av gruppdiskussioner om utveckling av förbundets inriktning och verksamhet nationellt 
och lokalt. Ungefär 75 personer deltog på höstkonferensen 2018. 
 
I samband med höstkonferenserna arrangerades också ordförandekonferenser med 
representanter för Humanisternas lokalavdelningar. Vid dessa diskuterades förbundets 
verksamhet. Digitala ordförandekonferenser har även genomförts under de gångna två åren 
och har fungerat väldigt bra.  

Humanistforum 
I slutet av mars 2019 genomfördes Humanistforum i Kalmar som ett samarrangemang mellan 
lokalavdelningarna Humanisterna Kalmar och Humanisterna Syd. Temat för mötet var 
Humanist år 2040 - Hur ser världen ut om 20 år? Den väl förberedda konferensen samlade 
många tankar och en websida med resurser möjliggör frågan leva vidare inom förbundet.  
  
Vid mötet berättade även Rosi Hageberg om hennes resa från kristen pastor till ateist och, sedan 
Humanisterna Syds årsmöte 2020, även ledamot i Humanisterna syds lokalavdelning. Vid 
Humanistforum deltog ca 35 förtroendevalda inom förbundet eller i en lokalavdelning. 

Humanismen internationellt 
Fyra representanter för svenska Humanisterna, Anna Bergström, Ulf Gustafsson, Emilia Ericson 
och Patrik Lindenfors, deltog på Europeiska Humanistfederationens och Humanists Internationals 
årsmöten i Reykjavik 2019. Längre sammanfattningar av båda dessa möten finns på engelska på 
respektive organisations hemsidor. Vi har även fortsatt nära kontakt med våra nordiska 
systerorganisationer.  
 
Europeiska Humanistfederationen (EHF): 
Under mandatperioden har Patrik Lindenfors varit en av styrelseledamöterna i federationen. EHF 
fortsätter sin ständigt pågående lobby-verksamhet vid Europarådet. Det handlar mycket om att 
driva frågor kring fri abort och att hålla beredskap mot idéer från kristna (främst katolska) 
organisationer som gärna gör gemensam sak i avsikt att försöka försämra aborträtten. Det här 
arbetet fortsätter som vanligt då det finns ständig orsak till beredskap i frågan. EHF ingår i något 
som kallas ”High Ground Alliance” med andra organisationer i syfte att värna aborträtten. 
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EHF arbetar också aktivt för att förklara sekulär livsåskådning i sammanhang och länder där en 
sådan är obekant, försvara yttrandefriheten mot olika hädelselagstiftningar, propagera för 
jämställdhet mellan könen, informera om aktiv dödshjälp och försvara HBTQI-personers rätt till 
juridiskt skydd. 
 
Organisationen ”European Humanist Professionals”, som organiserar humanistiska officianter i 
Europa, har integrerats som en sektion i EHF i syfte att främja sekulär och humanistisk 
ceremoniverksamhet. 
 
Humanists International (HI):  
HI (tidigare IHEU) fortsätter sin ständigt pågående kamp för mänskliga rättigheter inom FN-
systemet, främst i FN:s barnrättskommitté och FN:s råd för mänskliga rättigheter – det senare 
ökänt för att inkludera några av världens värsta diktaturer, länder som Kina, Ryssland, Kuba, 
Libyen och Saudiarabien. Att förespråka mänskliga rättigheter i den högsta diplomatiska sfären är 
något av ett sisyfosarbete, men ett oerhört viktigt sådant, då man som människorättslobbyist hela 
tiden har möjlighet att påminna diplomater och politiker om människorättsbrott runt världen. 
 
Det internationella humanistsamarbetet fortsätter att utvecklas och växer i stadig takt. Det är inte 
svårt att förstå varför när man ser sig omkring i världen. Islamistisk terror, fler dödade bloggare i 
Bangladesh, abortmotstånd i Ecuador, kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse, 
stigmatisering och hån av ateister, lagar mot homosexualitet – listan på religionens 
skadeverkningar är lång och förskräckande. 
 
Möten med nordiska systerorganisationer 
Både 2018 och 2019 möttes representanter för de nordiska organisationerna för fjärde respektive 
femte gången. Vid båda dessa möten diskuterades aktuella politiska frågor, de olika ländernas 
förutsättningar att verka och under vilken lagstiftning vi verkar. Ulf Gustafsson, Pia Postii och Patrik 
Lindenfors deltog på nordiskt möte i Reykjavik 2018 medan Anna Bergström, Ulf Gustafsson, och 
Patrik Lindenfors deltog på möte i Köpenhamn 2019.  

Humanisten 
Medlemstidningen Humanisten fortsätter att fungera som avsett, med fyra nummer om året. Vid 
årsskiftet avgick Lars Åberg som redaktör för tidningen och Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors 
är sedan januari 2020 redaktörer för medlemstidningen. Förbundsstyrelsen önskar tacka Lars 
Åberg för hans insatser som redaktör. Vidare så har tidningen tidigare, och ännu, gjorts 
tillsammans med enorma insatser av Uno von Corswant som gjort detta oavlönat. 
Förbundsstyrelsen är oerhört tacksamma för det professionella layoutarbete som Uno bidrar med. 
Ansvarig utgivare för Humanisten är Patrik Lindenfors.  

Övrigt styrelsearbete 
Förbundsstyrelsen har haft 26 styrelsemöten under mandatperioden, varav 14 digitala. 
Styrelsen utsåg under perioden Tara Twana till vice ordförande och Tara, samt Ulf Gustafsson 
till förbundssekreterare. Förbundsstyrelsen har under mandatperioden skickat ut ett antal 
nyhetsbrev till prenumeranter och medlemsbrev till medlemmar. 
 
Den länge diskuterade migrationen av medlemsadministrativt system från Föreningshuset 
genomfördes under mandatperioden. Syftet med bytet var dels att minska kostnaderna för 
medlemsadministration men även att möjliggöra för lokalavdelningarna att lättare kunna 
hantera medlemsadministration. Vi har i och med flytten anlitat en konsult som sköter vår 
medlemsadministration på deltid samt adressändrat. Vår nya adress är hem till 
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förbundssekreteraren. Att byta medlemsadministrativt system har periodvis tagit mycket tid från 
delar av förbundsstyrelsen. 
 
Under mandatperioden gjordes en större genomarbetning av den broschyr som presenterar 
förbundet. Vidare uppdaterades en broschyr om ceremonier och konfirmation.  
 
Förbundet anlitar fortsatt en person för bokföring.  
 
Humanisterna är fortsatt medlemmar i Skeppsholmens folkhögskola och vi har nyttjat deras 
lokaler vid höstkonferenser 2018 och 2019 samt vid en av de under mandatperioden 
genomförda officiantutbildningarna. 

Humanisternas förbundsstyrelse 
Take Aanstoot, Anna Bergström, Per Dannefjord, Dinky Daruvala, Emilia Ericson, Ulf 
Gustafsson, Patrik Lindenfors, Tore Mellberg, Piia Posti, Tara Twana och Birgitta Wallin. 
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EKONOMISK RAPPORT VERKSAMHETSÅREN 2018–2019  

Medlemsstatistik 
Vid slutet av året 2019 hade vi totalt 4357 medlemmar inklusive humanistvänner. Detta är en 
minskning med 563 medlemmar i jämförelse med slutet av år 2018 då vi hade 4920 st. Under 2019 
har alltså medlemsantalet minskat med 11%. Sedan år 2016 har medlemsantalet årligen minskat, 
mest det senaste året. Här finns emellertid en felkälla som kan bero på att bortrensning av inaktiva 
medlemmar (som inte betalt avgiften) skedde mer effektivt efter att medlemsadministrationen 
flyttades över till MyClub. Tabellen visar medlemsutvecklingen i lokalavdelningarna från 2015 
 

Lokalavdelning Medlemmar 
2015-12-31 

Medlemmar  
2016-12-31 

Medlemmar  
2017-12-31 

Medlemmar  
2018-12-31 

Medlemmar  
2019-12-31 

Förändring 
från förra 
årsskiftet 

% 
förändring 
från förra 
årsskiftet 

Stockholm  2063 2092 1 977 1 907 1 700 -207  -11% 
Väst  887 914 890 855 770 -85  -10% 
Uppsala  609 601 575 562 511 -51  -9% 
Syd  585 597 595 565 495 -70  -12% 
Östergötland  273 242 232 224 236 12  5% 
Kalmar  143 134 134 129 102 -27  -21% 
Norr (tidigare 
Umeå) 155 163 161 152 134 -18  -12% 
Jönköping 131 134 134 126 114 -12  -10% 
Örebro  111 115 110 111 112 1  1% 
Värmland  104 113 109 106 91 -15  -14% 
Sörmland* 34 97 98 99 0 -99  -100% 
Gotland  51 63 63 84 92 8  10% 
Summa 5146 5265 5078 4920 4357 -563  -11% 
*Lokalavdelningen Sörmland avvecklades under 2019. Medlemmarna därifrån valde att tillhöra Stockholm, Östergötland eller Örebro. 
Detta har påverkat antal medlemmar i dessa lokalavdelningar (kursiv stil). 
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Medlemskap 
Man måste ha fyllt 16 år för att bli medlem i Humanisterna. Det finns olika slag av medlemskap. 
Dessa fördelade sig på följande sätt vid årsskiftet.  
 
Medlemskap Ev beskrivning Årsavgift Antal Andel 
Fullt medlemskap  365 kr 3808 87,4% 
Familjemedlemskap  100 kr 195 4,5% 
Studerande Heltidsstuderande över 25 år. 180 kr 66 1,5% 

Reducerad avgift 
Medlem som ansökt och av styrelsen 
beviljats nedsatt avgift på grund av 
ekonomiskt trångmål. 

180 kr 
10 0,2% 

Humanistvän 

För dem som delar Humanisternas 
politiska och moraliska agenda men 
inte nödvändigtvis den 
sekulärhumanistiska livsåskådningen. 

365 kr 

18 0,4% 

Ungdomsmedlem Medlemmar som ännu inte fyllt 26 år. 0 kr 260 6,0% 
Totalt antal   4357 100% 

Medlemsintäkter 
Medlemsintäkterna har kontinuerligt minskat sedan 2015. En del av 
förklaringen till nedgången i intäkter förutom minskat medlemsantal är att vi i 
slutet av 2019 hade 260 ungdomsmedlemmar som inte betalar någon avgift. 
Ungdomsmedlemskapet infördes vid kongressen 2016.  
Den genomsnittliga avgiften för varje medlem var under 2019 ca 308 kr. 

Resultatrapport och balansrapport  
Bilagt finns resultatet för 2018 respektive 2019 redovisat i förhållande till budget samt 
balansrapport per den 2018-12-31 samt 2019-12-31. Här framgår att vårt eget kapital i slutet av 
2019 var drygt två miljoner kronor vilket motsvarar drygt 100 % av omsättningen. 

Ersättningar till personer i styrelse och ledning 
Under verksamhetsåren 2018 har ett arvode på totalt 130 000 kr utgått till ordförande och 
förbundssekreterare. Under 2019 erhöll förbundssekreteraren 120 000 kr. 
 

 

  

2015 1 752 208 
2016 1 726 676 
2017 1 640 063 
2018 1 542 721 
2019 1 341 041 
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Resultatrapport 2018 

 
  

INTÄKTER Utfall
2018-12-31

    Budget 
       2018

Medlemsavgifter + humanistvän 1 542 721 1 700 000
Summa gåvor 8 150 54 000
Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens) 11 750 20 000
Konfirmation 432 540 470 000
Arv 117 846 0
Avveckling av fonder 168 810 0
Öresutjämning -61 0
Övr ersättn och intäkter 0 0
SUMMA INTÄKTER 2 281 755 2 244 000

KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön -355 313 -345 000
Lokalhyra -35 264 -32 500
Summa resor och hotellkostnader -120 422 -169 500
Summa marknadsföring, annonser, trycksaker -153 683 -125 000
Utställning och mässor -37 409 -95 000
Internationella kongresser och möten -33 026 -60 000
Möteskostnader -35 620 -10 000
Kontorsmaterial -1 116 -2 000
Humanisten -155 407 -150 000
Summa IT-kostnader -21 671 -27 400
Porto + telefon -405 0
Företagsförsäkringar -2 919 -3 000
Föreningshuset -397 300 -400 000
Köpta tjänster -798 913 -800 000
Bankkostnader -10 233 -10 000
Föreningsavgifter, ej avd -41 566 -60 000
Övriga avdragsgilla kost  -154 713 -140 000
Summa stöd till lokalavd -149 076 -172 000
Konferenser -43 629
Externa kostnader -2 547 685 -2 601 400

Personalkostnader
Summa löner -285 744 -345 000
Arbetsgivaravgifter -85 389 -117 000
Summa personalkostnader -371 133 -462 000

Finansiella poster (ränteintäkter) 8 886

Avsättning fond konfa 2010 41 980

SUMMA KOSTNADER -2 867 951 -3 063 400

Resultat -586 195 -819 400
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Balansräkning 2018 

 

Period: 2018-01-01 --2018-12-31

Ing. balans Perioden Utg. Balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 0 0 0

Kortfristiga fordringar

Avräkning skatter och avgifter 11 -11 0
Förutbetalda kostnader -19 768 19 768 0

Summa kortfristiga fordringar -19 757 19 757 0

Kassa och Bank
Plusgiro 213 440 47 262 260 701
Sparkonto Nordea 33 387 -33 386 1
SBAB sparkonto 2 949 145 -886 096 2 063 049

Summa kassa och bank 3 195 971 -872 220 2 323 751

SUMMA TILLGÅNGAR 3 176 214 -852 463 2 323 751

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Reserverat fond Konfa -64 303 41 980 -22 323
Reserverat fond Sommarveckan -5 500 5 500 0
Reserverat annonskampanj 2012 -28 700 28 700 0
Reserverat annonskampanj 2014 -84 610 84 610 0
Reserverat ceremonier -50 000 50 000 0
Balanserad vinst/förlust -2 978 765 209 076 -2 769 689
Årets resultat 209 076 377 120 586 195

Summa eget kapital -3 002 802 796 986 -2 205 816

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -145 087 24 524 -120 563
Personalens källskatt -17 555 12 266 -5 289
Upplupna sociala avgifter -10 770 5 547 -5 223
Förutbetald intäkt Konfa 0 13 140 13 140
Summa kortfristiga skulder -173 412 55 477 -117 935

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -3 176 214 852 463 -2 323 751
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Resultatrapport 2019 

 
 
  

INTÄKTER Utfall
2019-12-31

Budget 
2019

Medlemsavgifter + humanistvän 1 341 041 1 600 000
Summa gåvor 2 775 0
Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens) 4 940 20 000
Konfirmation 459 500 470 000
Övriga ersättningar och intäkter 11 192 0
SUMMA INTÄKTER 1 819 449 2 090 000

KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön -374 300 -395 000
Lokalhyra -13 264 -20 000
Summa resor och hotellkostnader -41 827 -90 000
Summa marknadsföring, annonser, trycksaker -8 481 -140 000
Utställning och mässor -44 452 -50 000
Internationella kongresser och möten -59 294 -50 000
Möteskostnader -11 322 -10 000
Frakter och transporter -3 210
Kontorsmaterial -5 295 -2 000
Humanisten -174 249 -150 000
Summa IT-kostnader -24 157 -22 400
Porto + telefon -3 641 0
Företagsförsäkringar -3 201 -3 000
Föreningshuset -192 402 -300 000
MyClub -166 073
Köpta tjänster -94 457 -150 000
Bankkostnader -11 287 -10 000
Föreningsavgifter, ej avd -58 649 -50 000
Övriga avdragsgilla kost  -159 212 -140 000
Summa stöd till lokalavd -156 762 -172 000
Konferenser -103 222 -60 000
Externa kostnader -1 708 757 -1 814 400

Personalkostnader
Summa löner -249 990 -246 500
Arbetsgivaravgifter -71 116 -74 000
Summa personalkostnader -321 106 -320 500

Finansiella poster 7 032

Avsättning fond konfa 2010 32 037

SUMMA KOSTNADER -1 990 794 -2 134 900

Resultat -171 345 -44 900



HUMANISTERNA 23 

Balansräkning 2019  

 

  

Period: 2019-01-01 --2019-12-31

Ing. balans Perioden Utg. Balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 0 0 0

Kassa och Bank
Plusgiro 260 701 -197 002 63 700

Sparkonto Nordea 1 0 1

SBAB sparkonto 2 063 049 -37 968 2 025 081

Summa kassa och bank 2 323 751 -234 970 2 088 781

SUMMA TILLGÅNGAR 2 323 751 -234 970 2 088 781

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Reserverat fond Konfa -22 323 32 037 9 714

Balanserad vinst/förlust -2 769 689 586 195 -2 183 494

Årets resultat 586 195 -414 850 171 345

Summa eget kapital -2 205 816 203 382 -2 002 434

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -120 563 32 505 -88 058

Personalens källskatt -5 289 731 -4 558

Upplupna sociala avgifter -5 223 1 016 -4 207

Förutbetald intäkt Konfa 13 140 0 13 140

Övriga upplupna kostnader/förutbet. Int 0 -2 664 -2 664

Summa kortfristiga skulder -117 935 31 588 -86 347

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 323 751 234 970 -2 088 781
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05 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
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06 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG OM MEDLEMSAVGIFTER 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, enligt nedan. Medlemsavgiften gäller ett år och är 
indelad i följande kategorier: 
 

• Vanligt medlemskap: 365 kr 
• Ungdomar som ännu inte fyllt 26 år: 0 kr (gratis) 
• Heltidsstuderande, över 25 år: 180 kr 
• Familjemedlem: 100 kr 

  

Humanistvän 

2012 infördes möjligheten att bli Humanistvän som ett alternativ till ordinarie medlemskap. Syftet 
var att locka dem som inte har en uttalad sekulärhumanistisk livssyn, men som ändå värnar om en 
sekulär värdegrund och åtskillnad mellan religion och politik. Årsavgiften är den samman som för 
ordinarie medlemsavgift. 

Detta har inte blivit någon framgång, men det finns information om detta medlemsalternativ på 
hemsidan. Idag är det endast 18 personer som använder detta alternativ. 

Då intressent varit så lågt föreslår styrelsen att alternativet Humanistvän tas bort som möjlig 
medlemskategori, men att de personer som är detta idag fortsätter vara Humanistvänner. 
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07 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 

Förbundsstyrelsen lägger fram två förslag till kongressen:  
• Sänkt rösträttsålder vid allmänna val 
• Arvoden och ersättningar till förbundsstyrelseledamöter 

Sänk rösträttsåldern till 16 år vid allmänna val 
Humanisterna värnar individens rättigheter och vi har många gånger försvarat barns rättigheter, 
inte minst när det gäller att stärka barns egna religions- och övertygelsefrihet. Humanisterna värnar 
också demokratin. Ett sätt att stärka demokratin är att låta fler vara med och påverka de beslut 
som påverkar dem. Demokratins legitimitet ökar om en större andel av befolkningen har rösträtt. 
 
I och med att mandatperioden i dag är fyra år finns det de som får vänta till de är 22 år innan de får 
rösta. Med 16 år som rösträttsgräns skulle genomsnittsåldern på förstagångsröstare i stället bli 18 
år. Detta skulle sporra till större intresse och mer politiskt engagemang att få vara med och ta 
verkligt ansvar för samhället, något som skulle gjuta energi både i de aktuella årskullarna och i 
framtidsdebatten i stort. Skolan är en het valfråga, men den väljargrupp som har närmast 
erfarenhet av den har inget att säga till om. 
 
En invändning skulle kunna vara att kunskap eller andra kompetenser som är avgörande för vem 
som ska få rösta. Om så är fallet bör lösningen vara ett kunskapstest för alla väljare eller om det är 
förmågan att ta ansvar som ska vara kriteriet bör vi kontrollera grad av ansvarstagande hos 
väljarna och är det intellektuell kapacitet som ska vara avgörande så bör vi införa obligatorisk IQ-
test. 
 
Detta tror vi är fel. Vi löser inte dessa invändningar mot ungdomars rösträtt med en åldersgräns 
satt på fel premisser. Dagens 16-åringar är fullt kapabla att själva värdera alternativ och välja parti. 
Att tillåta dem att rösta skulle ge ett större fokus på framtidsfrågor än vad som nu är fallet, något 
som är centralt i en värld med allt snabbare förändringar. 
 
För 100 år sedan slutade kvinnor diskrimineras vid riksdagsvalen. Sedan dess har olika reformer 
gett fler och fler individer rösträtt. 1975 sänktes rösträttsåldern till 18 år. Nu är det dags att ta 
ytterligare ett steg och ge 16- och 17-åringar rösträtt. Detta stärker ungdomars rättigheter och 
demokratin. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Humanisterna förespråkar att rösträttsåldern sänks till 16 år. 
Humanisterna ska inte göra detta till en prioriterad fråga i sitt opinionsbildande arbete, men det är 
en signal att vi värnar ungdomars rättigheter. 

Arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen 
Tidigare kongresser har beslutat förbundets ordförande kan arvoderas med 10 000 kr per månad 
och att en funktion för intern administration och kommunikation (förbundssekreterare) kan 
arvoderas med upp till 10 000 kr per månad. Förbundsstyrelsen har tidigare (2015) beslutat ersätta 
redaktören för medlemstidningen Humanisten med 15 000 kr per nummer. När två personer delar 
på redaktörskapet delar de även ersättningen. Förbundsstyrelsen föreslår att dessa arvoden och 
ersättningar bibehålls. 
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01 MOTIONER 2020 

Motion 1: Inga skattepengar till religioner 
Motion 2: Fond för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet 
Motion 3: Förnya och utveckla idéprogrammet 
Motion 4: Satsning på att kommunalisera begravningsverksamheten 
Motion 5: Införandet av ett tredje juridiskt kön 
Motion 6: Om Morgonandakten och tv–skatt 
Motion 7: Inte söka bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund 
Motion 8: Rekrytering av yngre medlemmar 
Motion 9: Satsning på ceremoniverksamheten 
Motion 10: Legalisering av dödshjälp 
Motion 11: Klimatfrågan ges central roll i förbundet Humanisternas arbete  
Motion 12: Amnesti för ensamkommande ungdomsflyktingar 
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Motion 1: Inga skattepengar till religioner 
Vi har sett ett nytt religionskrig som fortfarande delvis pågår i Mellanöstern.  
Fanatiker har mördat män, våldtagit kvinnor och barn eller sålt dem som slavar.  
Från Sverige har många "troende" kämpat och flera dött och lämnat hustrur och barn i misär. 
Andra har återvänt till Sverige for vård och uppehälle efter det heliga kriget.  
Religionens ansvar för morden och tortyren har hittills inte medfört åtal i Sverige for brotten. 
Samtidigt ger politikema stora anslag till olika "religiösa sekter" för verksamhet i Sverige.  
Senast har Jehovas Vittnen fått rätt till anslag for religions stöd. Sekten förbjuder 
blodtransfusion men detta hindrar inte statligt stöd. Lagen verkar vara oklar och skadar 
förtroendet så en rättslig prövning av ärendet borde ske snarast.  
 
Vi har inte full religionsfrihet i Sverige da vi tvingas avsatta skattepengar till religiösa samfund 
och sekter genom Myndigheten för stöd till trossamfund. Samtidigt som ett religionskrig rasar 
och offren begravs har vi en "MYNDIGHET” for stöd till trossamfund. Myndigheten bör snarast 
läggas ned och pengarna användas till religionens offer. 
 
Kongressen bör besluta:  

• att omedelbart verka for Myndigheten för stöd till trossamfund läggs ned;  
• att i samarbete med politiska partier och demokratiska föreningar verka för att stoppa 

det pågående religionskriget;  
• att verka för religionsfrihet och stöd till religionens offer.  

 
Einar Hellbom 
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Motion 2: Fond för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet 
Höstkonferensens stora diskussionsfråga var ”Hur blir vi fler och aktivare i förbundet?”. 
Ett klassiskt svar på den frågan är: Satsa på barn- och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar 
växer upp och blir nya medlemmar. Det är genom barn och ungdomar man når föräldrar. En rik 
verksamhet riktad mot ungdomar engagerar dessutom medlemmar i olika handledarroller. 
 
Idag utgörs humanisternas ungdomsverksamhet bara av ”Humanistisk konfirmation”. Vi bör 
underlätta möjligheten att starta annan ungdomsverksamhet, t ex Humanistisk scoutverksamhet. 
Kostnaden för en veckas Humanistisk konfirmation är i år 6 500 kr. Anledningen till den höga 
avgiften är att avgiften täcker alla kostnader för lägren. Den höga avgiften gör dock att de flesta 
ungdomarna kommer från välbärgade hem. För att få konfirmandgrupper som mer återspeglar alla 
svenska ungdomar bör vi antingen sänka avgiften eller införa möjligheten att söka 
konfirmationsstipendier. En brokigare skara av ungdomar ger mer flerfacetterade diskussioner och 
möjlighet för Humanisterna att nå nya föräldragrupper. Vår kostnad jämförs dessutom ofta med 
kristna konfirmationsläger som i många fall är starkt subventionerade av kyrkorna.  
 
Både att bredda barn- och ungdomsverksamheten och att göra det mer tillgängligt kostar pengar. 
På Höstkonferensen framfördes åsikten att 365 kr per år är en hög medlemsavgift. Det kan säkert 
vara så för en del medlemmar. Men jämför med att kostnaden för en konfirmand en vecka 
motsvarar nästan 18 års medlemsavgift i Humanisterna så är den rätt blygsam. Det borde alltså 
finnas möjlighet att ha en frivillig tilläggsavgift som är öronmärkt att gå till en fond för 
Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet för de medlemmar som vill och kan stötta 
verksamhet riktad mot barn- och ungdomar. 
 
Humanisterna Östergötland föreslår därför kongressen: 
 

• att ge styrelsen i uppdrag att skapa en fond för Humanisternas barn och 
ungdomsverksamhet, där styrelsen beslutar över hur fondens medel ska användas inom 
ramen för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet. All barn- och 
ungdomsverksamhet inom Humanisterna (både på riksnivå och lokalavdelningar) ska 
kunna söka medel från fonden. 

• att ge styrelsen i uppdrag att införa en frivillig tilläggsavgift till årsavgiften till Humanisterna 
som oavkortat går till fonden för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet. 

 
Solbjörg Skarbö Bergkvist 
Mikael Tingström 
Erik Junling 
Bengterik Cronström 
Mårten Sörliden 
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Motion 3: Förnya och utveckla idéprogrammet 
Idéprogrammet är ett grundläggande dokument för vår egen och omvärldens bild av vår 
verksamhet. Vid förbundskongressen 2018 motionerade jag om att vi borde uppdra åt styrelsen, att 
vidta lämpliga åtgärder för att göra en översyn och revidering av detta. Kongressen beslöt att 
bifalla motionen med tillägget att ”Uppdra åt styrelsen att överväga hur de, i motionen väckta 
frågorna, kan hanteras inom Humanisterna”. Emellertid har vi vanliga medlemmar inte kunnat 
notera tydliga tecken på att denna ambition förverkligats. Däremot har ny lagstiftning (t ex 
upphöjande av barnkonventionen till lag) liksom en allmänt ökad medvetenhet om hur hela 
mänsklighetens existens hotas av en rad latenta faror, också lett fram till att världens länder kunnat 
fatta beslut om den globala agendan med 17 mål inför 2030. Bl. a. nu föreligger det därför en 
situation, som just enligt vårt idéprogram bör göra att vi aktivt tar itu med det viktiga arbetet att 
förnya detta.  
  
Vårt idéprogram är disponerat i sju avdelningar och inleds med avsnittet Behovet av humanism i 
samhället. De första orden är: ”Centrala värden i humanismen är respekt för individens frihet och 
integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre 
värld”. Denna inledning är föga vägledande och kan tas som exempel på hur man vid en revision 
kan försöka utveckla innehållet. Den inneboende motsättningen mellan frihet och integritet, mellan 
individ och grupp är både samhällets utgångspunkt och ändamål att lösa. Inom vetenskaps-
samhället eftersträvas att det mest verklighetsnära blir vägledande. Trots detta har med dess 
legitimering fruktansvärda övergrepp skett mot människor och vår jord. Dessvärre finns det också 
många exempel på hur demokratin använts för att med lögner och manipulationer bidra till att i 
grunden antidemokratiska krafter tillskansat sig makten. I själva verket är begrepp som både 
vetenskap och demokrati fyllda med olika tolkningar beroende inte minst på tid och rum. Det som 
konstituerar både folkstyre och forskning är vad man inom det senare benämner det diskursiva 
förhållningssättet, dvs att låta uppfattningar brytas mot varandra. Dessvärre följs just inte detta upp 
senare i programmet. 
 
De flesta livsåskådningar innehåller framställningar baserade på många årtusendens mänskliga 
erfarenheter om samlevnad, som artikulerats, då de mänskliga villkoren i många grundläggande 
avseenden var väsensskilda från våra. Industrialiseringen och digitaliseringen har gjort 
förhållandena för vår tids människor mycket annorlunda, även om vi i allt väsentligt består av 
samma kroppar, som våra förfäder för flera tusentals år sedan. Vårt förbund har en rad unika 
gemensamma krav att både vidmakthålla och resa för första gången. Därvid vore det naturligt att 
knyta an till Agenda 2030 i våra strävanden att vi bättre ska kunna hantera våra gemensamma 
problem och underlätta för oss att leva drägligt tillsammans på den enda jord vi har. 
 
Därför är det viktigt att vi inom vårt förbund för en levande diskussion för förnyelse av vårt 
idéprogram, som bl.a. kan tjäna som ett fundament för etiska ställningstaganden baserade på i 
princip samma kulturarv, som våra religiösa medmänniskor, men utan de auktoritära mytologiska 
föreställningar som de inte lyckats frigöra sig från. Naturligtvis är den idéprogrammatiska 
processen komplex och arbetskrävande. Därför bör både lokalföreningar och förbundsstyrelsen 
involveras. Sannolikt borde en särskild större programgrupp med minst en representant från varje 
lokalförening utses, vilken i sin tur väljer ett arbetsutskott som ansvarar för sammanställningen av 
textförslagen. Hur det konkreta arbetet ska planeras och genomföras har förbundsstyrelsen 
troligen de bästa förutsättningarna att bedöma.  
 
Med stöd av det ovan anförda föreslås förbundskongressen att besluta:  

• att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta det anförda i motionen och under hösten 2020 
påbörja arbetet med att förnya och utveckla vårt idéprogram med målsättningen att 
presentera ett förslag till den ordinarie kongressen 2022.  

 
Stig Larsson 
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Motion 4: Satsning på att kommunalisera begravningsverksamheten 

Mot bakgrund av de lärdomar och erfarenheter Humanisterna kunnat dra från samlingen 
kring fokusområdet ”En skola för olika” inför förra valet föreslås att förbundet samlas kring en 
övergripande fråga också inför nästa val. Det upplevdes av många som väldigt positiv att 
samlas kring en angelägen fråga som i sig inte är partipolitisk men som verkligen handlar om 
hur vi förhåller oss till detta med demokrati och ett sekulärt samhälle 
Vi bedömer att det åter finns en vinst med att koncentrera förbundet kring en fråga inför 
valet. Då har vi större möjlighet att nå ut med våra åsikter, att bli ännu tydligare i relation till 
både medlemmar och andra intresserade personer, profilera oss medialt samt få vara med 
att i viss mån styra den politiska agendan. 
 
Vi föreslår att fokusområdet skall vara det som vi idag benämner “Kommunalisera 
begravningsverksamheten” Vi tror att vi kan få de flesta medlemmar att stå bakom detta 
samt många andra, främst icke troende liksom de som inte är kristna. Frågan är inte heller 
partipolitisk eller en tydlig “höger/vänster” fråga. 
 
Vi anser att det inte behövs en lika omfattande satsning som för ”En skola för olika” Det kan 
behövas en kampanjsida och digital information samt broschyrer. En 
rekommendation/lärdom är att kampanjen startar tidigare med att informera 
riksdagspartierna om vår satsning så att det hinner ta ställning i frågan god innan valet. 
En lärdom vi dragit från den begränsade kontakt vi haft med personal på kyrkogårdar är att 
de inte är positiva till att “kommunalisera begravningsverksamheten”. Detta beror på att de 
anställda då anser att de skulle få sämre villkor som kommunanställda än de har idag hos 
Svenska kyrkan. De vi talat rekommenderar att det bildas en myndighet med ansvar för 
begravningsverksamheten där de har samma villkor som idag. Detta ser vi positivt på. Då vi 
tror att det är viktigt att få med berörda anställda. Kampanjen behöver därför ha ett annat 
namn än “Kommunalisera begravningsverksamheten” och vi ska inte ta ställning till vart 
ansvaret flyttas mer än att det ska vara till myndighet så att insynen och påverkansmöjlighet 
säkerställs. 
 
Förslag till beslut av kongressen: 

• att förbundsstyrelsen, likt inför förra valet med fokusområdet ”En skola för olika”, i god tid 
inför kommande val gör en liknande men nödvändigtvis inte lika omfattande satsning på det 
område vi idag benämner “kommunalisera begravningsverksamheten” 

 
Jan Sjöö 
Annelie Berg 
Felix Rydell  
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Motion 5: Införandet av ett tredje juridiskt kön 

Humanisterna har en lång historia av att försvara hbtq-personers rättigheter, som en del av de 
mänskliga rättigheterna. Vi sätter individen i centrum och alla människor ska behandlas lika inför 
lagen. Många individers identitet passar inte in i dagens uppdelning i två juridiska kön. Samtidigt är 
det inte nödvändigt att staten registrerar människors kön i juridiska sammanhang. 
 
I situationer där det kan vara av nytta att registrera kön, t.ex. inom sjukvården görs detta bäst 
utifrån det aktuella behovet. Det är dock ofta just här som problemen uppstår eftersom 
juridiskt kön är en bokstav i pass samt tredje siffran i personnumret som gör det svårt (ibland 
omöjligt) för transpersoner och personer med könsvariation, att få adekvat vård, t.ex är det 
svårt/omöjligt för transsexuella män att boka tid för mammografi, ultraljud och förstås journalföras 
vid förlossning o.s.v. Dessa problem uppstår p.g.a att de juridiska könen är begränsade till två. 
 
Ett tredje juridiskt kön (icke-binär) är inte en perfekt lösning eftersom det klumpar ihop personer 
som inte är lika på annat sätt än att de inte passar in i den rådande ordningen. 
Långsiktigt är det därför bäst om staten helt upphör registrera juridiskt kön. Eftersom detta 
förmodligen inte är aktuellt i närtid är ändå ett tredje juridiskt kön ett steg i rätt riktning. 
Ett antal länder har infört ett tredje juridiskt kön, så det finns erfarenhet att ta del av för den 
intresserade. 
 
Humanisternas hbtq-nätverk föreslår kongressen att besluta: 

• att ta ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön. 
• att ta ställning för att i förlängningen avskaffa juridiska kön. 

 
Hbtq-nätverket / 
Johan Ericsson Qvist 
Maria-Elida Lundberg 
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Motion 6: Om Morgonandakten och tv–skatt 
Det kan argumenteras för att den tv–avgift som nu betalas via skattsedeln i juridisk mening är en 
skatt. Exempelvis väntas nära 700 miljoner kronor av de intäkter som avgiften/skatten genererar i 
år gå till statskassan och inte till public service.1 Om tv–avgiften är att betrakta som en skatt 
betyder det att programverksamhet som exempelvis Morgonandakten, med ett specifikt 
evangeliskt-lutherskt budskap, finansieras med skattemedel. 
 
Kongressen bör besluta:  

• att Humanisterna anlitar juridisk och/eller annan kompetens för att avgöra om denna typ av 
programverksamhet är förenlig med gällande lagstiftning.  

 
Utredningen och dess resultat skapar flera tillfällen till medial uppmärksamhet: 

• En utredning kommer att tillsättas 
• Utredningsarbetet pågår och delresultat 
• samt, självklart centralt: 
• Utredningens resultat 

 
För det sistnämnda fallet finns tre möjliga utfall: 

• Programverksamheten är olaglig. Humanisterna kan göra en polisanmälan 
• Det kan ifrågasättas att programverksamheten är laglig. Humanisterna agerar för att få 

saken prövad i domstol. 
• Programverksamheten är laglig. Humanisterna kan i exempelvis debattartiklar argumentera 

för att lagstiftningen är orimlig och måste ändras. 
 
Sten Andersson 
 
 
 1 Aftonbladet 25 nov 2018  
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Motion 7: Inte söka bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund 

Vid kongressen 2016 gavs styrelsen mandat att söka statligt ekonomiskt stöd i det fall en 
livsåskådningsneutral lagstiftning kommer på plats. Jag skulle vilja att kongressen på nytt tar 
ställning till detta, och mitt förslag till beslut är att Humanisterna tills vidare bestämmer sig för att 
inte ansöka om den typ av bidrag som för närvarande riktar sig i första hand till religiösa samfund 
(bidrag som myndigheten SST administrerar). I mitt förslag ingår också att Humanisterna 
koncentrerar sig på att försöka få bort allt statligt ekonomiskt stöd till religiösa samfund istället för 
att lägga ned energi på att försöka få fram en livsåskådningsneutral lagstiftning. 
 
Ett motiv till att bidragen delas ut är att de sägs vara till nytta för medlemmarna i församlingarna 
och därmed också för samhället som helhet. Orsakssambandet ser alltså inte ut så här: om man 
tror på något som inte finns (Gud) – då har man rätt till en massa pengar. Men glöm inte vilka 
ansökningskriterier som – för närvarande – styr: den ”klubb” som vill komma över de här pengarna 
måste fira gudstjänst. (SFS nr: 1999:932 2§: ”Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för 
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, 
själavård, undervisning och omsorg.”) Då blir det i mitt tycke väldigt svårt att bortse från att 
pengarna är avsedda endast för dem som tror på något som inte finns. 
 
Men om en livsåskådningsneutral lagstiftning kommer på plats, då? I kongressbeslutet från 2016 
sägs det att Humanisterna ska fortsätta driva kravet på en sådan lagstiftning. Jag vet inte hur pass 
hårt enskilda medlemmar sliter med detta, men uppenbarligen har vi ingen sådan lag. En annan 
väg vore att arbeta för att allt statligt ekonomiskt stöd till religiösa samfund slopas. Det sägs att 
inget politiskt parti är för detta och att det inte finns någon opinion. Men det kanske går att skapa 
opinion? 
 
Eftersom en livsåskådningsneutral lagstiftning verkar vara lika avlägsen som nya lagar som gör det 
möjligt att neka alla religiösa samfund statligt ekonomiskt stöd, är det min bestämda åsikt att allt 
krut bör läggas på att få bort stödet till religionen. De religiösa samfunden gör inte nytta för sina 
medlemmar – även om det finns de som påstår detta. Som ateist/agnostiker håller jag självfallet 
inte med om det! 
 
Det finns gott om moskéer som bjuder in mer eller mindre tvivelaktiga gästpredikanter. Samtliga 
aktiviteter i moskéerna bidrar knappast till ett homogent och harmoniskt samhälle. Vi behöver inte 
mer segregation. Men det är inte bara moskéerna som enligt min uppfattning driver utvecklingen i 
fel riktning. Detta gäller faktiskt samtliga religiösa samfund och församlingar! Ingen människa i det 
här landet ska (med hjälp av statliga medel) behöva bli förd bakom ljuset av en person (präst) som 
har ett behov av att mässa och tala om för andra hur saker och ting ligger till med utgångspunkt 
från en 2000 år gammal bok. Ingen ska luras att tro att det är viktigt att be (ofta), för annars – 
annars – kan det gå riktigt illa. Ingen ska behöva känna sig tvungen att gå till en församling där 
jämställdheten är tveksam eller saknas helt. 
 
Svenska kyrkan och landets övriga trossamfund ligger över genomsnittet bland arbetsplatser med 
anmälda arbetssjukdomar som beror på kränkande särbehandling, Arbetsmiljöverket genomför 
därför inspektioner på 450 olika arbetsplatser hos samfunden i Sverige nu under våren. 
Helgedomar är inte en hälsosam plats att vistas på för någon. 
 
Per Bellener 
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Motion 8: Rekrytering av yngre medlemmar 

Om jag inte tar alldeles miste, är medelåldern bland medlemmarna i vårt förbund relativt hög. Det 
verkar saknas ett inflöde av unga starka krafter.  
 
Jag skulle därför vilja att kongressen ger styrelsen i uppdrag  

• att undersöka om det går att sjösätta någon form av värvningskampanj riktad mot yngre 
människor. Exakt vilket åldersspann som är lämpligt vet jag inte, men det kan ju styrelsen i så 
fall få avgöra. 

 
Per Bellener  
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Motion 9: Satsning på ceremoniverksamheten 

Sammanfattning 
Alla i vårt land borde ha tillgång till värdiga former för att högtidlighålla livets fyra vändpunkter, 
födelse, ungdom, vigsel och avsked. För de 2,5 miljoner svenskar som inte är med i ett religiöst 
samfund är tillgången till sådana ceremonier mycket begränsad. Humanisternas alternativ är litet 
kända. Svenska kyrkan dominerar totalt ceremoniutbudet för sina sex miljoner medlemmar. För att 
få till stånd en aktivering av Humanisternas insatser behövs en långsiktig förändringsstrategi i 
samverkan med dem som arbetar med ceremonierna och annan expertis. Vi tror att något viktigt 
skulle kunna läras av framgången med Den svenska högtidsboken med på sin tid 60 000 sålda 
exemplar genom en Högtidsbok på nätet som skulle nå långt fler än våra medlemmar. För att nå ut 
brett krävs en aktivering av våra lokalavdelningar. 
 
Våra förslag bör behandlas tillsammans med förslagen från den arbetsgrupp som styrelsen tillstatt 
för att undersöka vad det finns för möjlighet att utveckla officiantverksamheten, förslag som skall 
avlämnas till årets kongress. 
 
Vi föreslår att styrelsen får i uppdrag att till nästa kongress 2022 ta fram en utvecklingsstrategi för 
sekulära ceremonier för livets fyra vändpunkter med de ändringar i idéprogram och 
verksamhetsprogram som visar sig nödvändiga. 
 
Livscykelceremonierna idag  
Idag dominerar Svenska kyrkan bilden för alla fyra områden. Det är i kraft av en urgammal tradition 
och en ekonomi om 23 miljarder och en personal på nära 23 000. Även om medlemstal för kyrkan 
och antalet ceremonier minskat under de senaste tjugo åren är Kyrkans utbud totalt dominerande. 
De kyrkliga ceremonierna är för de flesta människor de enda kända och naturliga att utnyttja. 
Ceremoniutbudet för den nära miljonen som tillhör andra samfund finns givna lösningar men för de 
2.5 milj. utanför samfund borde våra ceremonier vara den naturliga lösningen. 
 
Humanisternas ceremonier upplevs sannolikt av de flesta som något man inte överhuvud hört talas 
om eller bara något för medlemmar i en viss organisation. Vårt idéprogram och handlingsprogram 
bekräftar den bilden av ceremonierna som en medlemsförmån.  
 
När Humanisterna med sitt nya namn 1999 inledde sin verksamhet var ceremonier centrala i 
planeringen. Tillkomsten av Den svenska högtidsboken gjorde begreppet sekulära ceremonier 
känt, förmodligen för första gången i vida kretsar. Boken blev inte bara läst utan nyttjad långt 
utöver medlemskretsen. Boken ville ge inspiration till sekulära ceremonier generellt, inte som de 
som finns på vår hemsida idag, som känns mest riktade till medlemmar. När bokens första upplaga 
var slutsåld, fanns inom organisationen inget intresse eller vilja att stödja en ny upplaga med fler 
exemplar.  
 
Vi humanister har olika bakgrund till att bli medlemmar. För många innebär det att vi har en 
humanistisk livsåskådning som präglar våra liv, något mycket mer än medlemskap i en 
organisation. Detta får konsekvenser för vårt agerande inom förbundet. Ceremonierna intar en 
nyckelställning för ett personligt engagemang och därmed vilja till påverkan på vårt program och 
vår verksamhet. Det centrala för många av oss är att vi vill bygga våra liv på denna livsåskådning. 
När människor frågar oss vad vi har i stället för en religiös tro måste svaret var en humanistisk 
livsåskådning eller livssyn, med ett jämställt ord men litet lättare att använda. Det innebär något 
mycket mer än att ställa sig bakom de viktiga och angelägna samhällsreformer som idag präglar 
vårt idéprogram. 
 
Under den senaste långa perioden i Humanisternas historia har det centrala varit detta breda 
engagemang i dessa stora samhällsreformer och att som aldrig tidigare brett delta i 
samhällsdebatten på högsta nivå, nyligen med en stor symbolisk erövring genom att bli en med 
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Svenska kyrkan jämställd partner vid ceremonierna kring riksdagens öppnande. Alla är vi stolta 
över detta breda engagemang i att förbättra det i många avseenden humanistiska samhälle vi har 
lyckan att leva i. 
 
I det 2013 beslutade idéprogrammet finns ceremonier nämnda men intar ingen central plats. Man 
får gå till verksamhetsprogrammet för 2018-20, där ceremonier finns som en tredje punkt i avsnittet 
Humanistisk livssyn. Det programmet finns inte på vår hemsida. Men ceremonierna nämns utförligt 
under Verksamhet. Där finns också uppgifter om det femtiotal officianter med godkänd utbildning. 
 
Vi hoppas att Humanisterna i fortsättningen skall bibehålla denna sin centrala ställning i 
samhällsdebatten. Vi tror att i vårt program, dimensionen med den humanistiska personliga 
livssynen och ceremonierna måste lyftas fram på ett helt nytt sätt. Först så kan vi nå målet att de 
sekulära alternativen blir kända för alla som behöver ett alternativ till vad kyrkan med hjälp av sina 
väldiga personella och ekonomiska resurser erbjuder. Behovet av en strategi för att ge 
ceremonierna en central plats i förbundets program och verksamhet. 
 
Bakgrunden  
Vi anser att det behövs en strategi med utgångspunkt i konsekvenserna av en humanistisk livssyn 
för att det på sikt skall överallt finnas tillgång till sekulära ceremonier för livets fyra vändpunkter av 
hög kvalitet genom att undersöka möjligheterna av en Högtidsbok på nätet och en aktivering av 
lokalföreningarnas insatser. 
 
Styrelsen har tagit ett viktigt initiativför att utveckla ceremoniverksamheten genom att tillsätta en 
särskild arbetsgrupp ”för att undersöka vad det finns för möjlighet att utveckla 
officiantverksamheten både vad det gäller antal ceremonier, officianter och samordning. Därefter ta 
fram förslag på utvecklingsområden samt förankra dem inom Humanisterna för att sen ta fram en 
projektplan med mål som är så specifika som om möjligt mätbara och tidsatta samt ge förslag på 
deltagare, budget mm som kan behövas samt ta detta till beslut om exekvering”.  
 
Arbetsgruppen avslutar sitt arbete genom att lämna förslag till årets kongress om fortsatt arbete.  
 
Vi finner detta vara ett utomordentligt viktigt initiativ, där våra förslag kan bli bidrag vid styrelsens 
bearbetning av arbetsgruppens förslag.  
 
Vi inleder med en bred syn på ceremoniverksamheten.  
 
Vi tar som utgångspunkt den första meningen i definitionen av humanist i vår internationella 
organisation Humanists program:  
 
Humanismen är en demokratisk och etisk livsåskådning, som hävdar att människor har rätten och 
ansvaret att ge mening och form åt sina egna liv.  
 
Vi hör ofta klagomål över att vi genom vår religionskritik är negativa. Det är därför det positiva 
budskapet att vi har en livsåskådning eller livssyn med samma centrala roll och tyngd som en 
religiös tro är så viktigt. Varför speglas inte denna oerhört viktiga sanning i vårt centrala dokument, 
idéprogrammet? I inga andra former än i ceremonierna finns genom uttryck i ord och ton samma 
möjlighet att visa upp den humanistiska livssynen i alla dess rika dimensioner. Detta kräver en i 
våra program baserad bred strategi för det uttryck för den humanistiska livssyn som ceremonierna 
utgör.  
 
Ceremoniernas sex roller 
Varför är livscykelceremonier för barnvälkomnande, konfirmation, vigslar och begravningar eller 
avsked viktiga? Ett dokument beskriver livscykelceremoniernas sex roller så här: 



HUMANISTERNA 44 

• en händelse i livsloppet – en övergång från ett skede till ett annat för en individ och som 
innebär glädje eller sorg 

• en glädje eller sorg som är så stor att människor har behov att komma samman för att fira 
eller markera 

• en kanal för känslor – ofta stora känslor man inte alltid kan finna ord för i vardagen, eller 
känslor som kommer till uttryck i ordlös form som vid begravningar 

• en högtid är ett ögonblick, som häver oss över vardagen och innehåller andra upplevelser 
än de vardagliga 

• en händelse som förmedlar en livssyn- man speglar den syn på livet som man vill basera 
sitt vuxenliv på eller sitt äktenskap eller barns uppfostran eller som förmedlar tankar om liv 
och död som vid en begravning, varvid de ord som används måste ha full täckning hos de 
närmast berörda och fullt svara mot de mål de hyllar och  

• en kulturhändelse, där sång, musik, dikt och väl formulerade ord spelar en central roll för att 
skapa stämning och förmedlar känslor. 

 
(En ursprungligen norsk text utarbetad av begravningsofficianten Rolf Sohlheim.) 
 
En ny utgångspunkt: En Högtidsbok på nätet 
Det kan idag med utvecklingen på mediaområdet inte längre anses aktuellt med en ny upplaga av 
Högtidsboken. I ett tjugoårsperspektiv verkar efterfrågan av våra ceremonier behålla en rätt 
konstant nivå. Men det vi gör blir marginellt i förhållande till kyrkans omfattande utbud i alla delar 
av landet men vi gör många fler ceremonier per medlem än frikyrkorna och de andra 
trossamfunden. Den ganska dramatiska minskningen under 2000-talet -av alla kyrkans ceremonier 
borde skapa en efterfrågan av alternativ. Framför allt är siffran 2.5 miljoner svenskar utanför 
samfunden en enorm utmaning till Humanisterna om en potentiell publik. Eller leder inte just 
bristen på kunskap om engagerande alternativ att man avstår från ceremonier. Det finns uppgifter 
som att det i Stockholm skett en ökning av folk som dör utan begravning.  
 
Att fortsätta på nuvarande linje att endast på hemsidan berätta om våra ceremonier och 
ceremoniförrättare kommer vi aldrig att nå flera än de som redan som redan är medlemmar en 
grupp som dessvärre minskat något på senare tid. Vi tror att det finns något att lära av framgången 
för Den svenska högtidsboken, under några år såld i 60 000 exemplar, som inte bara lästes utan 
användes när man ville ordna en ceremoni. Det blev aldrig någon ny upplaga. 
 
Vi tror att tiden idag ridit förbi tanken på en ny bok. Nätet dominerar människors liv i dag. Tanken 
har då väckts om en Högtidsbok på nätet, begränsad till ceremonier för livets fyra vändpunkter 
men utan ceremonierna för årets högtider, som ligger utanför vårt ansvar. Den skulle med hjälp av 
bästa tekniska och kulturella sakkunskap utformas som en lockande källa för alla som planerar en 
ceremoni att vända sig till. Den skulle kunna bli en gemensam plattform för alla våra medlemmar 
att utnyttja och för vänner att hänvisa till och för våra ceremoniansvariga att bygga på och bidra till 
att utveckla och hela tiden förbättra. Den stora skillnaden i förhållande till dagens presentation på 
hemsidan är att nätsidan skall rikta sig till alla som kan vara intresserade av ett sekulärt alternativ. 
Kan vi genom vårt ceremonierbjudande skapa intresse för vår organisation är det en sekundär 
effekt. Det finns idag en allmän skepsis att binda sig för organisationer. Den skepsisen kan bara 
motverkas av vi har något att erbjuda: en humanistisk livssyn. En fint genomförd ceremoni kan då 
på sikt vara en ingång till medlemskap. 
 
För att detta skall genomföras krävs insatser av styrelsen med hjälp av en särskild ceremonigrupp 
och framför allt ett brett engagemang av dagens alla elva lokalavdelningar med ansvar att det finns 
kompetenta ceremoniförrättare i hela sitt ansvarsområde. För att täcka landet behövs mycket fler 
avdelningar. Här borde erfarenheter att få till stånd en lokal verksamhet från Norge inhämtas där 
man han 120 lokal och fylkeslag. Över huvud måste vi se vad vi kan lära av den norska 
ceremonisatsningen som måste ligga bakom att detta land med hälften av vår befolkning har länge 
haft världens flesta humanister i sin organisation.  
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Vår hemsida är fin men vi tror att det behövs en helt ny särskild sida inte i första hand riktad till 
medlemmar. Den skall ha inspelade ceremonier som visar upp alla de alternativ som Högtidsboken 
bara kunde beskriva i ord. Nu finns några inspelade ceremonier på vår hemsida. I stället skall här 
finnas många alternativ men också tankar kring vart och ett av dem, hela tiden med betoning av 
den stora friheten att utforma en personlig ceremoni utom den enda lagbundna begränsningen för 
vigslar. Högtidsbokens alla med utomordentlig omsorg valda tryckta sånger, dikter och texter - 
givetvis med aktualiserat innehåll - skall man genom tydliga hänvisningar hitta som den skatt som 
finns på nätet. Här finns ett upphovsrättsligt problem för nya verk som borde kunna lösas genom 
att en författare medger fri kopiering eller också får vi möjligheter att ersätta. Under alla 
förhållanden kan ges tydliga hänvisningar till källan och till slut givetvis hänvisa till våra 
serviceinriktade kommunala bibliotek där också Den svenska högtidsboken finns på många håll. 
För att få till stånd en sådan Högtidsbok på nätet krävs en samlande engagerande person med en 
grupp med namn av samma lyskraft som för Högtidsboken. Det här använda arbetsnamnet måste 
ersättas med tanke på att Den svenska högtidsboken snart är glömd. Här gäller det att hitta en 
långsiktigt hållbar lösning. Till slut behövs en slant för det stora arbete som krävs men ändå 
ingenting oöverkomligt för några kloka rika humanister med engagemang för denna nya samlande 
uppgift för Humanisterna. 
 
När man hänvisar till erfarenheterna från Norge kommer hänvisningen till att norrmännens 
framgångar beror på det unikt livssynsneutrala statliga stödet. Det är bara delvis sant. Det förhåller 
sig så att där kom den humanistiska konfirmationen först nämligen1956 sedan kommunbidrag kort 
därefter och först 1981statsbidrag kanske för att humanisterna erbjöd alla ett alternativ till kyrkans 
ceremoniservice. 
 
Om Humanisterna satsar på ceremonier kunde det på sikt bereda mark för ett hittills onåbart 
statligt stöd. Att hos oss som i Norge söka kommunalt stöd till ceremoniverksamheten har inte 
hittills aktualiserats trots att tillgång till sekulära ceremonier borde kunna ses som rimligt som 
komplettering av de religiösa ceremonier som varje kommun är fylld av. Kommunerna borde ha ett 
ansvar för en bred service till alla sina medlemmar. 
 
Styrelsens, ceremonigruppens och lokalavdelningarnas ansvar 
Vi förutsätter att det i förslag från den av styrelsen tillsatta gruppen om ceremonierna kommer 
förslag om en permanent ceremonigrupp som också skulle kunna få i uppgift att till nästa kongress 
pröva och vid en positiv slutsats utveckla idén om en Högtidsbok på nätet genom att finna en 
huvudredaktör och en arbetsgrupp med erforderliga resurser och till nästa kongress presentera det 
beslutsunderlag som behövs för en samlad strategi. 
 
För att löpande följa och stödja ceremoniverksamheten är vi övertyga om att det i fortsättningen 
kommer att behövas stöd från en permanent ceremonigrupp. Det kan aldrig bli möjligt för styrelsen 
att själv svara för att utveckla en bred strategi.  
 
Liksom tidigare ser styrelsen till att det ordnas utbildning av ceremoniansvariga, och att det 
beslutas om vilka personer som skall ha rätt att ordna ceremonier i förbundets namn och att de 
namnen finns på Högtidsbok på nätet. 
 
Ceremonigruppen deltar i styrelsens arbete med en Högtidsbok på nätet så att alla 
ceremonisvariga kan bidra till arbetet med en ständig förnyelse av nätboken. Den följer och 
stimulerar lokalavdelningarnas arbete med ceremonier och svarar för utbildning av 
ceremoniförrättare och följer utvecklingen på området. Det behövs också fler lokalavdelningar för 
att täcka hela landet. 
 
Framgången för ceremonierna i Norge bygger i hög grad på att lokalavdelningarna tar ansvar för 
att det finns ceremoniförrättare inom sitt ansvarsområde. Hos oss har det inte lyckats att generellt 
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skapa ett liknande ansvarstagande. Ceremoniförrättarnas drivkraft verkar vara ett personligt 
engagemang. Man kan hoppas på att en bred satsning på En Högtidsbok på nätet skulle kunna 
leda till ett intresse för tillgång på ceremonier inom varje kommun och finna lämpliga lokaler 
eventuellt i kontakt med lokala myndigheter.  
 
Förslag till beslut av kongressen 
 
Vi föreslår att styrelsen får i uppdrag:  

• att under de närmaste två åren ta fram en strategi för att det i vårt samhälle på sikt överallt 
ska finnas tillgång till sekulära ceremonier av hög kvalitet för livets fyravändpunkter genom 
att undersöka möjligheterna av en hemsida med arbetsnamnet Högtidsbok på nätet och 
aktivering av lokalföreningarnas insatser och 

• att till kongressen 2022 lämna förslag till en under de närmaste åren utvecklad strategi med 
de ändringar i idéprogram och verksamhetsprogram som visar sig nödvändiga. 

 
Nils Assarson     
Kaj Fölster       
Carl-Johan Kleberg 
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Motion 10: Legalisering av dödshjälp 

Motivering 
Debatten om legalisering om dödshjälp kommer att aktualiseras under 2020/2021. Flera 
riksdagspartier beslutat att utreda frågan och/eller kräva en statlig utredning av frågan. 
Humanisterna bör ta tydlig ställning för legalisering av dödshjälp i Sverige, enligt den specifika 
modell som kallas Oregonmodellen (Se tex Statens Medicinsk-etiska råds rapport 
http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/) 
 
Förslag till kongressbeslut 

• att förbundet Humanisterna ska ta tydlig ställning för legalisering av dödshjälp enligt 
Oregonmodellen i Sverige. 

• att kommunicera ett sådant ställningstagande genom en debattartikel på DN debatt eller 
motsvarande under hösten 2020. 

• att också i övrigt aktivt opinionsbilda för en sådan legalisering. 
 
Christer Sturmark 
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Motion 11: Klimatfrågan ges central roll i förbundet Humanisternas arbete 

Yrkande: 
Jag yrkar på att Internationella Humanistfederationens Reykjavikdeklaration om klimatet lyfts fram 
och ges en central roll i förbundet Humanisternas arbete under kommande mandatperiod, såväl 
centralt som lokalt. 
 
Motivering: 
Den internationella klimatforskningen är i det närmaste enig om att de fortfarande växande 
utsläppen av växthusgaser är en ödesfråga för den globala civilisationen som vi känner den. Till 
detta kommer ändliga resurser, rimlig fördelning, vattenförsörjning, stora påfrestningar på såväl 
havsmiljöer som jorderosion och tillgången på långsiktigt produktiv jordbruksmark. 
 
Utan att ha konkreta lösningar kan Humanisterna genom arrangemang med panelsamtal, debatter 
och opinionsbildning bidra till att lyfta fram och belysa de utmaningar detta ställer oss inför. Det 
gäller frågor om etik, ekonomi, tillväxt, konsumtion och vårt sätt att leva. Som en politiskt obunden 
och fristående samhällelig aktör kan vi hjälpa till att lyfta fram de svåra och ibland smärtsamma 
frågor detta gäller.   
 
PS. Reykjavikdeklarationen om klimatet är publicerad i Humanisten nr 1/2020. 
 
Carl Gustaf Olofsson 
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Motion 12: Amnesti för ensamkommande ungdomsflyktingar 

Sverige har en lång tradition av att ta emot flyktingar från andra länder. Det började med 
skräckslagna judar från pogromernas Tsarryssland, fortsatte under mellankrigstiden trots vissas 
motstånd mot ”allt för många judar”, fick sin första stora grupp med estniska flyktingar 1944. Andra 
grupper – mer eller mindre stora – kom därefter med en stor grupp från det jugoslaviska 
inbördeskriget på 1990-talet. Och andra. Alla dessa har efterhand integrerats väl i det svenska 
samhället, blivit goda, produktiva medborgare och vidgat våra vyer. Den senaste vågen kom 2015, 
därefter har det avtagit, men vi har fortfarande ett påtagligt antal varje år vilket hos vissa väckt 
skräck för att vi skulle bli överlupna av främst muslimska invandrare. 
 
En speciell grupp bland dessa har varit ensamkommande ungdomar, främst pojkar och främst med 
afgansk bakgrund, men inte enbart. För att lösa gruppens problem – eller åtminstone skjuta dem 
framför sig – infördes den s.k. gymnasielagen. Den gav ett uppskov, men ett uppskov fyllt av 
ängslan, osäkerhet och försörjningsproblem. Studier, men under mindre än optimala förhållanden. 
Nu har tiden börjat rinna ut och många av dessa ungdomar har blivit fall för migrationsverket. 
Samma gäller även många ungdomar som på olika grunder råkade hamna utanför gymnasielagen. 
Deras situation är bekymmersam. De riskerar att sändas ”tillbaka” till ett samhälle de inte känner 
och i många fall inte sett sedan tidiga barnaår och inte har någon koppling till. Ett samhälle som 
dessutom är direkt livshotande. 
 
De har nämligen sedan de kom hit inte bara studerat och arbetat, försökt lära sig svenska och 
komma in i det svenska samhället. Kontakten med detta svenska samhälle har också i en mängd 
fall lett till att de börjat tänka kring existentiella frågor, kring religion och värderingar och efterhand 
tagit avstånd från sin barndomsreligion som de funnit ohållbar. Vi har inom Humanisterna haft 
kontakt och diskussioner med ett antal sådana ungdomar och också försökt stödja dem, i samtal 
och i deras kontakter med Migrationsverket. 
 
Vi har då funnit att de krav Migrationsverket ställer på dem att i detalj och med teologisk 
sakkunskap kunna redogöra för sina nya värderingar och sitt avståndstagande från religionen 
närmast kan beskrivas som byråkratisk kitslighet som inte syftar till att förstå deras situation utan 
till att hitta en förevändning för att bli av med dem snarast möjligt. Vi ser också att man gravt 
underskattar den personliga fara de hamnar i på grund av sina religiösa tvivel eller klara icke-
religiösa ställningstaganden. 
 
Vi anser att den enda rimliga humanitära och etiskt hållbara – och för den delen praktiska – 
lösningen är att ge denna grupp en generös amnesti kombinerat med åtgärder för att så snabbt 
som möjligt kunna etablera sig tryggt i det svenska samhället. 
 
Vi ser inga risker med en sådan amnesti. Det bör kunna utformas så att det inte innebär något 
svårhanterligt prejudikat för framtiden. Det är också fråga om en grupp som är påtagligt 
handlingskraftig och företagsam, ung och intresserad av att integreras väl. De har alla 
förutsättningar att bli en positiv resurs för landet. 
 
Humanisterna i Uppsala föreslår därför kongressen  

• att ställa sig bakom motionen och ge styrelsen i uppdrag att vända sig till regeringen i detta 
ärende. 

 
För Uppsalaavdelningen av Humanisterna som på årsmöte 14 mars 2020 enhälligt ställt sig bakom 
motionen. 
 
Olof Stroh 
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02 STYRELSENS YTTRANDEN ÖVER MOTIONER 

Motion 1: Inga skattepengar till religioner 
I motionen yrkas att Humanisterna ska verka (a) för att Myndigheten för stöd till trossamfund läggs 
ned, (b) för stop av det pågående religionskriget, samt (c) för religionsfrihet och stöd till religionens 
offer. 
 
Angående yrkande (a) anser Humanisterna sedan tidigare att ”bidrag till 
livsåskådningsorganisationer som lever upp till vedertagna kriterier avseende t.ex. mänskliga 
rättigheter och jämställdhet ska utgå på lika villkor” (Humanisternas idéprogram). Det gör det inte 
idag eftersom de statsbidrag som idag fördelas genom Myndigheten för stöd till trossamfund 
endast enligt nuvarande regelverk ges till religiösa samfund. 
 
Humanisterna anser också enligt idéprogrammet att ”det statliga stödet till trossamfundens 
religiösa verksamhet ska avskaffas”. Den senare principen är lite svår att tillämpa eftersom 
begreppet ”religiös verksamhet” inte är väldefinierat. 
 
Humanisterna har de senaste åren genomfört omfattande arbetat för påverka ny den revidering av 
lagstiftningen som pågår (Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18) i 
med målet att statens bidragsgivning ska vara livsåskådningsneutral. Detta gjordes med stöd av ett 
beslut fattat vid kongressen 2016. 
 
Förbundsstyrelsen anser det inte är rimligt och framgångsrikt att, samtidigt som vi arbetar för 
statens livsåskådningsneutralitet och för att staten inte ska diskriminera icke-religiösa 
livsåskådningsorganisationer, verka för att lägga ner den myndigheten som idag hanterar det 
bidragsystem vi vill förändra. 
 
Det kan tilläggas att det svenska bidragssystemet är ett lapptäcke med olika bidrag riktade till olika 
målgrupper. Trossamfund är idag hänvisade till Myndigheten för stöd till trossamfund. En större 
översyn av det svenska bidragssystemet vore önskvärt, så att alla civilsamhällets organisationer 
behandlandet utifrån likvärdiga villkor. Detta skulle innebära att religiösa trossamfund inte får 
bidrag just för att de är religiösa, vilket är situationen idag. Något politiskt intresse för en sådan 
större förändring finns dock inte idag. 
 
Angående yrkande (b) är det självklart att Humanisterna är motståndare till krig och andra 
missförhållanden orsakat av religiösa övertygelser. Opinionsbildning mot detta, med fokus på 
specifika frågor, görs av Humanisterna regelbundet. 
 
Angående yrkande (c) verkar sedan tidigare Humanisterna aktivt för religions- och 
övertygelsefrihet. Humanisterna ska komplettera detta arbete med att förespråka att staten ger 
stöd till organisationer som stöttar personer som lämnat slutna religiösa samfund och extroende i 
allmänhet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

• att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 2: Fond för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet 
I motionen yrkas att det skapas en fond för Humanisternas barn- och ungdomsverksamhet och att 
för detta ändamål en frivillig tilläggsavgift till medlemsavgiften upprättas. 
 
Humanisterna barn- och ungdomsverksamhet består idag nästa uteslutande av den humanistiska 
konfirmationen. Förbundsstyrelsen är mycket positiv till en utökad verksamhet riktat mot de yngre, 
men hittills har resurser framför allt personresurser, till exempel handledare vid konfirmationsläger, 
varit begränsande. Konfirmationsverksamheten har även sökt externa bidrag och beviljats sådana 
tidigare. Då fanns det tyvärr in tillräcklig med intresserade ungdomar för att bidragen skulle kunna 
utnyttjas. Motionen är ett gott initiativ som på sikt kan stödja viktiga verksamheter, men i dagsläget 
är det inte enbart ekonomiska resurser som begränsar oss. 
 
Förbundsstyrelsen välkomnar att lokalavdelningarna startar upp barn- och ungdomsverksamhet, 
exempelvis humanistiska konfirmationskurser, vilket redan gjorts i Väst och Kalmar. När en 
lokalavdelning behöver ekonomiska medel för denna verksamhet kan de begära mer bidrag från 
förbundet eller diskutera möjligheter att hitta annan (extern) finansiering. 
 
När flera nya idéer till barn- och ungdomsverksamhet är på gång kommer förbundsstyrelsen 
undersöka hur denna kan finansieras och då kommer det förslag som presenteras i motionen att 
beaktas välvilligt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 3: Förnya och utveckla idéprogrammet 
I motionen yrkas att under 2020 påbörjas arbetet med att förnya och utveckla Humanisternas 
idéprogram med målsättningen att presentera ett förslag kongressen 2022. 
 
Nuvarande idéprogram antogs av kongressen 2013 efter ett mycket omfattande arbete, under en 
längre tid, i förbundet. Förbundsstyrelsen anser att det inte finns något stort behov av att uppdatera 
programmet utifrån att Humanisternas ställningstagande eller samhället förändrats i större 
utsträckning. Det hade varit önskvärt om flera av de frågor som tas upp i idéprogrammet hade blivit 
genomförda och där av programmet behövt moderniserats. Så är tyvärr inte fallet. 
 
Samtidigt pekar motionen på övergripande och viktiga samhällsfrågor, till exempel de med 
koppling till målen i Agenda 2030, som idag inte behandlas i Humanisternas idéprogram. Dessa 
frågor behöver hanteras av förbundet för att vi ska vara relevanta för breda grupper i samhället. 
 
Att inom förbundet arbeta med att utveckla idéprogrammet är dock ett omfattande åtagande. Detta 
är ett arbete som konkurrerar med att utveckla verksamheten, rekrytera fler medlemmar och 
opinionsbilda utifrån de idéer vi redan är överens om. Förbundsstyrelsen önskar att prioritera 
dessa under kommande mandatperiod. 
 
De viktiga samhällsfrågor som nämns i motionen får dock gärna lokalavdelningarna inspireras av 
för sin verksamhet och förbundet kan komma att beröra dem vid kommande Höstkonferens och 
Humanistforum. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att motionen avslås med vad som ovan anförts. 
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Motion 4: Satsning på att kommunalisera begravningsverksamheten 
I motionen yrkas att Humanisterna inför valet 2022 opinionsbildar proaktivt i frågan 
kommunalisering av begravningsverksamheten. 
 
Begravningsverksamheten är en av frågorna som lämnades därhän i den halvmesyr till skilsmässa 
mellan kyrka och stat som gjordes för 20 år sedan. Sedan dess har denna viktiga reform närmast 
varit död – vid sidan av den opinionsbildning som Humanisterna bedrivit igenom åren. 
 
Kommunalisering av begravningsverksamheten är en bra fråga att driva inför ett allmänt val 
eftersom den både kan drivas lokalt mot kommunpolitiker och på riksplanet. Förbundsstyrelsen är 
positiv till att utifrån förbundets resurser aktivt driva denna fråga. Ett faktaunderlag för att göra 
detta är redan framtaget. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att bifalla motionen med anledningen av vad som ovan anförts. 
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Motion 5: Införandet av ett tredje juridiskt kön 
I motionen yrkas att (a) Humanisterna tar ställning för ett införande av ett tredje juridiskt kön och 
(b) tar ställning för att i förlängningen juridiska kön avskaffas. 
 
Hbtqi-frågor har alltid varit viktiga för humaniströrelsen. Att Sverige juridiskt fortfarande använder 
en binär uppdelning av kön är förlegat i en tid när fler och fler länder på olika sätt stärker 
transpersoner och icke-binäras rättigheter.  
 
Förbundsstyrelsen stödjer den första att-satsen, att Humanisterna ska verka för att ett tredje 
juridiskt kön införs. Dock är styrelsen osäker på konsekvenserna av den andra att-satsen och 
förordar att frågan utreds innan Humanisterna tar ställning för att helt avskaffa juridiskt kön. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att bifalla motionens första att-sats (a) med anledningen av vad som ovan anförts. 
• att avslå motionens andra att-sats (b) med anledning av vad som ovan anförts. 
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Motion 6: Om Morgonandakten och tv–skatt 
I motionen yrkas att Humanisterna anlitar juridisk och/eller annan kompetens för att avgöra om 
Morgonandakten i Sveriges radion och likande programverksamhet är förenlig med gällande 
lagstiftning. 
 
Humanisterna tog i slutet av 2019 hjälp av en kunnig utredare för att bland annat titta på frågan om 
att Public Service sänder ut gudstjänster. Han konstaterade bland annat att Granskningsnämnden 
vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om utsändningen av gudstjänster är förenliga med 
sändningstillståndet och då friat SVT. SR/SVT står inte för programinnehållet och har inte några 
avtal med samfunden. Gudstjänsterna uppges spegla och skildra olika delar av det religiösa livet i 
Sverige. Även Kulturutskottet uttalade sig 2005 och enligt utskottet ”utgör gudstjänsterna ett 
angeläget inslag i SVT:s programutbud” (2005/06:KrU28). 
 
Förmodligen är det fruktlöst att juridiskt angripa de religiösa programmen i Public Service. En mer 
framkomlig väg är att kräva att även sekulära livsåskådningar ges plats vid sidan av de religiösa 
gudstjänsterna, det vill säga att programverksamheten ska vara livsåskådningsneutral. 
 
Målet för Humanisterna bör vara att vi genomför regelbundna sammankomster på 
sekulärhumanistisk grund vilka SR och SVT behandlar likvärdigt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att motionen avslås med vad som ovan anförts. 
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Motion 7: Inte söka bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund 
I motionen yrkas att Humanisterna inte ska söka det bidrag som idag delas ut av Myndigheten för 
stöd till trossamfund och Humanisterna koncentrerar sig på att få bort allt statligt ekonomiskt stöd 
till religiösa samfund. 
 
Vid Humanisternas kongress 2016 beslutades att förbundets ska fortsätta driva krav på 
livsåskådningsneutral lagstiftning gällande stöd till trossamfund. De senaste fyra åren har ett 
omfattande arbete lagts ner på detta, vilket bland resulterat i att utredningen Statens stöd till 
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) tog upp frågan om 
livsåskådningsneutralitet, men inte fullt ut förespråkade en ny lagstiftning enligt vår linje. 
Regeringen har dröjt med att behandla utredningen, men förväntas lämna ett lagförslag under 
denna mandatperiod. När utredningens förslag blir lag finns det på nytt möjlighet för Humanisterna 
att söka bidrag. Hur vår ansökan kommer behandlas är dock omöjligt att veta i dagsläget. 
Att likabehandlas med trossamfunden är väsentligt för Humanisterna. Det viktigast är inte det 
ekonomiska bidraget, utan att staten erkänner vår livsåskådning. Detta skulle kunna ge möjlighet 
att exempelvis utse vigselförrättare, få delta vid krishantering och i olika kommunala samarbeten. 
Idag utestängs vår livsåskådning eftersom staten inte likabehandlar oss jämfört med 
trossamfunden. 
 
Att aktivt opinionsbilda mot att livsåskådningsorganisationer ges statligt stöd skulle försämra 
Humanisternas möjlighet att vara en relevant livsåskådningsorganisation. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att motionen avslås med vad som ovan anförts. 
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Motion 8: Rekrytering av yngre medlemmar 
I motionen yrkas att Humanisterna gör en värvningskampanj riktad mot yngre personer. 
Idag är åldersgruppen 16-25 år knappt 5% av Humanisternas medlemmar. I hela befolkningen står 
denna grupp för ca 10%. Även om detta förmodligen är en svår åldersgrupp att nå är det en viktig 
grupp för att förbundet ska växa. 
 
Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med medlemsutveckling och 
medlemsrekrytering och är positiv till att en rekryteringskampanj riktad mot yngre ingår bland de 
förslag som de kommer lämna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att bifalla motionen med anledningen av vad som ovan anförts. 
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Motion 9: Satsning på ceremoniverksamheten 
I motionen yrkas att Humanisterna under kommande två åren tar fram en strategi för mer 
omfattande ceremoniverksamhet, inkluderande utveckling av hemsida och aktivering av 
lokalavdelningarna, samt att förslag för att genomföra strategin lämnas till kongressen 2022. 
Humanisternas ceremoniverksamhet växer så sakta år till år. År 2019 genomförde våra officianter 
tillsammans 520 barnvälkomnande, vigslar och begravningar. Det är en 20%-ig ökning sedan 
2013. Detta tack vare engagerade officianter och att utbildning av nya officianter genomförs varje 
år. 
 
Initiativ har även tagits de senaste åren för att utveckla hur verksamheten koordineras, 
marknadsförs med mera. En projektgrupp på började ett arbetade efter att kongressen 2014 
beslutade om en utbyggnad av ceremoniverksamheten. Detta arbete gav många goda uppslag, 
men ledde inte till någon organisationsförändring. 
 
Humanisterna Väst och förbundsstyrelsen startade under 2019 en arbetsgrupp med målsättningen 
att initialt undersöka vad det finns för möjlighet att utveckla officiantverksamheten både vad det 
gäller antal ceremonier, officianter och samordning, att ta fram förslag på utvecklingsområden för 
verksamheten, samt förankra dem inom Humanisterna. Detta arbete syftade till att ta fram en 
projektplan med mål som är så specifika som möjligt, om möjligt mätbara och tidsatta. Gruppen 
ska även ge förslag på deltagare, budget mm som kan behövas samt ta detta till beslut om 
exekvering. Denna arbetsgrupp ska avrapportera sitt arbete i slutet av 2020. 
 
Det som framförs i motionen ligger således helt i linje med Humanisternas långsiktiga intention. 
Ceremoniverksamheten är en central del av vår livsåskådningsverksamhet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att bifalla motionen med anledningen av vad som ovan anförts. 
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Motion 10: Legalisering av dödshjälp 
I motionen yrkas att Humanisterna ska ta ställning för legalisering av dödshjälp enligt 
Oregonmodellen i Sverige, samt att aktivt opinionsbilda för detta med start under 2020. 
 
I vårt idéprogram står det idag: ”Lagstiftningen ska ha som utgångspunkt att individen har rätt till ett 
värdigt slut på livet. Frågan om aktiv dödshjälp bör utredas i en allsidig statlig utredning.” 
 
Förbundsstyrelsens bedömning är att Humanisterna är idag är redo ta ställning för aktiv dödshjälp 
trots att någon statlig utredning ännu inte är påbörjad. Den allmänna kunskapen om frågan har 
blivit mycket större de senaste åren. 
 
Därför är vi positiva till motionens andemening. Humanisterna bör driva frågan, men vi vill inte 
dagsläget låsa oss till exakt vilken modell som bäst passar svenska förhållanden. I första hand bör 
Humanisterna bidra till att opinionsbildning kring tillsättandet av en utredning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Humanisterna ska ta tydlig ställning för legalisering av dödshjälp 
enligt en metod som bestäms genom en utredning som anpassas till svenska förhållanden. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 11: Klimatfrågan ges central roll i förbundet Humanisternas arbete 
I motionen yrkas att Internationella Humanistfederationens Reykjavikdeklaration om klimatet lyfts 
fram och ges en central roll i förbundet Humanisternas arbete under kommande mandatperiod, 
såväl centralt som lokalt. 
 
Klimathotet är en av en handfull livsavgörande utmaningar för mänskligheten. För en omställning 
av vårt globala samhälle till långsiktig hållbarhet är den sekulära humanismen är med sin etik 
grundad i människan och sin grundmurade tilltro till de vetenskapliga metoderna väsentlig. 
 
De senaste åren har lokalavdelningarna genomfört ett flertal arrangemang utifrån klimatfrågan och 
förbundsstyrelsen välkomnar flera sådana initiativ. Gärna med avstamp i Reykjavikdeklaration om 
klimatet. Detta är ett ämne som gör oss relevanta utanför den grupp som vanligtvis är intresserad 
av Humanisterna. 
 
Förbundsstyrelsens inställning är dock att frågan inte ska ges en central roll i förbundets 
verksamhet. Våra centrala frågor är arbetet för ett sekulärt samhälle och spridandet av sekulär 
humanismen som livsåskådning. Andra viktiga frågor är arbete för demokrati, mänskliga 
rättigheter, vetenskap och en hållbar utveckling, inklusive klimatfrågan. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 12: Amnesti för ensamkommande ungdomsflyktingar 
I motionen yrkas att Humanisterna ställer sig bakom en generös amnesti för ensamkommande 
ungdomsflyktingar och åtgärder för dessa så snabbt som möjligt ska kunna etablera sig i 
samhället, samt att Humanisterna vända sig till regeringen i detta ärende. 
 
Det är en viktig och angelägen fråga som motionen tar upp och förbundsstyrelsen delar 
problembeskrivningen. 
 
Det är viktigt att alla ensamkommande flyktingbarn som söker asyl ska få en rättssäker prövning. 
Om vi verkar för att införa amnesti går vi bort från den reglerade rättssäkerheten. Utifrån ett 
mänskligt perspektiv är det lätt att förstå kraven på utvisningsstopp. Undantagsregeln skapar en 
rättsosäker ordning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• att motionen avslås med vad som ovan anförts. 
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03 VERKSAMHETSINRIKTNING 2020–2022 

Här nämns de verksamheter förbundet bör prioritera under kommande period. Förbundets 
satsningar föreslås ligga en nivå där utgifter är långsiktigt hållbara i förhållande till förbundets 
medlemsintäkter, se de ekonomiska riktlinjerna, samtidigt behöver vi satsa på verksamheter som 
ger fler medlemmar och ger oss en starkare röst i samhället. 
 
Sekulärhumanistisk livssyn 
Ceremoniverksamheten ska utvecklas och genom marknadsföring och utbildning av nya officianter 
växa i omfattning. Den nuvarande projektgruppen för utveckling av ceremoniverksamheten ska bli 
en permanent arbetsgrupp. Humanisterna ska arbeta för att likställas med trossamfunden i frågan 
om att få utse vigselförrättare. 
 
Sommarläger för humanistisk konfirmation är en fortsatt viktig verksamhet. Likaså den 
humanistiska konfirmation som lokalavdelningarna driver genom veckoträffar under terminerna. 
Konfirmationsverksamheten ska ha utbildade och godkända handledare. 
 
Grundläggande koncept för Humanistisk samtalsperson, samt styrdokument inkluderande 
utbildningskrav, ska slutföras och verksamheten prövas. Framtida finansiering av denna 
verksamhet behöver utredas. 
 
Inom förbundet bör det finnas möjligheter för medlemmar och andra att diskutera och samtala om 
existentiella frågor på en sekulärhumanistisk grund. 
 
Opinionsbildning 
2020 har det gått 20 år sedan den ofullständiga skilsmässan mellan staten och Svenska kyrkan. 
Förbundets opinionsbildning ska fokusera på frågor som berör den sekulära staten och 
likabehandling av livsåskådningar, t.ex. statens stöd till trossamfund, vigselrätt och 
begravningsverksamheten. 
 
En kärna i humanismen är individens frihet att uttrycka sig i tanke, ord och livsstil. Med tanke på 
den utveckling där auktoritära idéer blir alltmer dominerande och t.o.m. leder till att tidigare 
demokratiska länder blir de liberala och auktoritära är det en viktig uppgift för humanister att 
mobilisera mot dessa tendenser som även finns i Sverige. Humanisterna ska därför under 
perioden bedriva opinionsbildning mot den pågående utvecklingen av ny-auktoritära strömningar. 
 
Den sekulära samlingen vid riksmötets öppnande är fortsatt en av våra viktigaste plattformar för att 
manifestera värdet av demokrati och sekularism, samt möta politiker och opinionsbildare. 
Almedalsveckan, Järvaveckan, Bokmässan i Göteborg, MR-dagarna, Pride-arrangemang är viktiga 
forum där förbundet bedriver opinionsbildning och sprider information om Humanisternas 
verksamhet. 
 
Hedeniuspriset delas årligen ut för att sätta fokus på för oss viktiga frågor och uppmärksamma de 
som på ett förtjänstfullt sätt verkat i Ingemar Hedenius och Humanisternas anda. 
Vi ska via debattartiklar, annan närvaro i media, vår hemsida och på social medier propagera för 
vår uppfattning i olika frågor. När det är lämpligt bör förbundet bilda allianser med andra 
organisationer och aktörer, för att driva specifika sekulära frågor. 
 
Folkbildning 
Humanistisk folkbildning ska bedriva på så många platser som möjligt över landet genom 
seminarier, debatter, studiecirklar, läsecirklar, bok- och informationsbord med mera. 
Lokalavdelningarna har här en avgörande roll. 
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Vi bör utveckla vår närvaro i skolan, såväl i grund- och gymnasieskolan som på 
högskolor/universitet. Skolbesök för att informera om humanism är en viktig del av detta. 
Förbundets fortsatta medlemskap i Skeppsholmens folkhögskola är långsiktigt tänkt att öppna upp 
för nya möjligheter till humanistisk folkbildning inom folkhögskolevärlden. 
 
Förbundet internt och medlemsengagemang 
Lokalavdelningarnas verksamhet utvecklas löpande och uppstart av nya lokala nätverk och 
lokalavdelningar ska underlättas. 
 
Ordförandekonferens, Humanistforum och höstkonferensen är viktiga forum för en vital 
interndemokrati och för att skapa engagemang inom förbundet och hos aktiva medlemmar. 
Medlemstidningen Humanisten och medlemsbrevet utvecklas löpande. Fler digitala 
engagemangsmöjligheter för medlemmar utforskas. 
 
Medlemstillväxt och medlemsvård prioriteras under den kommande mandatperioden genom en 
nyligen tillsatts medlemsrekryteringsgrupp. 
 
Internationellt 
Vårt engagemang i den internationella humaniströrelsen stärks genom delaktighet i Humanists 
Internationals och EHF:s verksamhet, samt genom deltagande i det nordiska humanistsamarbetet. 
I det senare ingår planeringsarbete och avsättning av medel till World Humanist Congress i 
Köpenhamn 2023, vilken arrangeras som ett samarbete mellan de nordiska organisationerna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning. 
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04 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020–2022 

 

   

INTÄKTER 2019-12-31 Budget 2020 Budget 2021
Medlemsavgifter + humanistvän 1 341 041 1 400 000 1 500 000

Summa gåvor 2 775 3 000 3 000

Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens) 4 940 20 000 20 000

Konfirmation 459 500 480 000 480 000

Övriga intäkter 11 192 0 0

SUMMA INTÄKTER 1 819 449 1 903 000 2 003 000

KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön -374 300 -401 000 -401 000

Lokalhyra -13 264 -19 500 -19 500

Summa resor och hotellkostnader -41 827 -112 000 -112 000

Summa marknadsföring, annonser, trycksaker -8 481 -15 000 -15 000

Utställning och mässor -44 452 -40 000 -40 000

Internationella kongresser och möten -59 294 -50 000 -50 000

Möteskostnader -11 322 -10 000 -10 000

Frakter och transporter -3 210 -1 000 -1 000

Kontorsmaterial -5 295 -2 000 -2 000

Humanisten -174 249 -170 000 -170 000

Summa IT-kostnader -24 157 -22 200 -22 200

Porto + telefon -3 641 -3 000 -3 000

Företagsförsäkringar -3 201 -3 300 -3 300

Föreningshuset -192 402 0 0

MyClub -166 073 -200 000 -200 000

Köpta tjänster -94 457 -200 000 -100 000

Bankkostnader -11 287 -10 000 -10 000

Föreningsavgifter, ej avd -58 649 -45 000 -45 000

Övriga avdragsgilla kost  -159 212 -150 000 -150 000

Summa stöd till lokalavd -156 762 -173 000 -173 000

Konferenser -103 222 -40 000 -40 000

Externa kostnader -1 708 757 -1 667 000 -1 567 000

Personalkostnader
Summa löner -249 990 -338 000 -378 000

Arbetsgivaravgifter -71 116 -108 000 -118 000

Summa personalkostnader -321 106 -446 000 -496 000

Summa finansiella poster 7 032

Avsättning fond konfa 2010 32 037

SUMMA KOSTNADER -1 990 794 -2 113 000 -2 063 000

Resultat -171 345 -210 000 -60 000
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