VÄLKOMMEN TILL HUMANISTERNA

EN LIVSÅSKÅDNING
SOM UTGÅR FRÅN
MÄNNISKAN

VAD ÄR HUMANISM?
Humanismen är en livsåskådning som kommer ur insikten att vi människor
– på gott och ont – är utlämnade till oss själva och till varandra.
Förnuft
Vi utgår från att världen går att förstå och att undersöka. Vi människor har
själva förnuft och förmåga att efterforska, upptäcka, förvalta och förbättra
världen.
Omtanke
Alla människor bör ha samma rättigheter. Den här världen och det här livet
verkar vara allt vi har. Därför bör vi försöka leva våra liv så väl som möjligt
och göra det lättare för andra att göra detsamma.
Ansvar
Vi tror inte att några gudar styr våra liv eller att övernaturliga krafter kan
straffa, förlåta, belöna eller rädda oss. Vi människor har eget ansvar.

”I en allt mer globaliserad värld måste vi som bär övertygelsen att det är människan ensam som skapar regler
och normer organisera oss. Det handlar om att gemensamt ta ansvar för det sekulära samhällets principer och
att de mänskliga rättigheterna ges företräde framför religiösa dogmer. Vi behöver ditt stöd – bli medlem i Humanisterna!”
DAVID RÖNNEGARD, ordförande Humanisterna

VI FORMAR ETT GOTT SAMHÄLLE

MED KUNSKAP
I mänsklighetens gryning visste vi mycket lite om vad världen består av och
hur den fungerar. Nu vet vi att jorden är ett klot som roterar kring en stjärna.
Vi vet hur gammalt universum är och hur olika livsformer utvecklats genom
evolutionen. Vi kan bota sjukdomar, flyga till månen och har lyckats förlänga
människors medellivslängd på hela jordklotet.
Det är genom att undersöka världen som vi har fått all denna kunskap. Ju
mer vi vet, desto bättre verktyg får vi att ställa fler frågor, och desto fler frågor kan vi också besvara. Vi lär oss mer och mer – något vi aldrig kommer
att bli klara med.
TILLSAMMANS!
Under tusentals år har många samhällen begränsats av religiösa påbud och
dogmer. Sådana system har prövats länge och misslyckats. Det är istället i
samhällen som bygger på öppna diskussioner och allmänmänskliga överenskommelser som människor lever bäst tillsammans.
Vi människor måste själva forma samhällen där vi vill leva. Där alla behandlas med värdighet, där ingen förtrycks eller diskrimineras och ingen
behöver lida. Men inget samhällsbygge blir någonsin färdigt eller perfekt –
det är ett ständigt pågående projekt. Världen utvecklas och livsvillkoren förändras, nya utmaningar uppstår och bättre lösningar blir möjliga.
Humanisterna anser att de bästa verktygen för att forma ett gott samhälle
är medmänsklighet, demokrati och en genomtänkt etik. Och att vi måste
göra det tillsammans.

VI SLÅR VAKT OM INDIVIDENS FRIHET
Förbundet Humanisterna är en ideell livsåskådningsorganisation med en sekulärhumanistisk idé- och värdegrund. Vi arbetar för ett sekulärt samhälle där skillnaden mellan
religion och politik respekteras och genomförs fullt ut.
Humanisterna vill att människor ska bli fria från kunskapsfientliga föreställningar, religiösa skuld- och skamkomplex och idéer om gudomliga hot och straff. Istället vill vi främja
kunskap och etik som bygger på människans förmåga att tänka förnuftigt, ta ansvar och
visa omtanke.
Grundläggande för humaniströrelsen är att slå vakt om individens frihet. Därför värnar
vi ett samhälle där alla har rätt att utöva sin livsåskådning så länge detta inte kommer i
konflikt med andras rättigheter.
Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och religions- och övertygelsefrihet är mänskliga
rättigheter som måste försvaras.

SÅ HÄR JOBBAR VI

HUMANISTISK KUNSKAPSSPRIDNING
Vi föreläser i skolor om den sekulära humanismen, och arbetar politiskt och opinionsbildande för en sekulär värdegrund och åtskillnad mellan religion och politik. Och våra lokalavdelningar arrangerar kurser, seminarier, läsecirklar,
filosoficaféer med mera.
HUMANISTISKA CEREMONIER
Många människor har behov av olika sorters ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Detta gäller också icke-religiösa. Förbundet utbildar egna
officianter till humanistiska och borgliga ceremonier i form av barnvälkomnande,
vigsel och begravning.

HUMANISTISK KONFIRMATION
Humanistisk konfirmation syftar till att ungdomar ska få uppleva och
utöva tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet, samt
diskutera viktiga livs- och etikfrågor tillsammans med andra. På våra
läger och kurser diskuteras mänskliga rättigheter, etik, sexualitet, identitet och miljö.
HEDENIUSPRISET
Vi delar varje år ut ett pris för att hedra minnet av filosofen, författaren
och kulturdebattören Ingemar Hedenius. Med priset vill vi uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Bland pristagarna
märks Niklas Orrenius, RFSL Newcomers, Ulf Danielsson, Taslima Nasrin, Elisabeth Ohlson Wallin, Nyamko Sabuni, PC Jersild, Barbro Westerholm och Hans Alfredson.
INTERNATIONELL HUMANISM
Humanisterna är anslutna till Humanists International (HI). HI grundades 1952 och är paraplyorgan för humanister från mer än 160 organisationer i mer än 70 olika länder. Humanisterna ingår även i
European Humanist Federation. Genom dessa medlemskap har vi
representation i FN (UNESCO och UNICEF), Europarådet och EU.

DÄRFÖR ÄR VI HUMANISTER
NINA CEDERBERG
För mig betyder det mycket att fira de stora händelserna i livet på ett
högtidligt sätt. Därför tycker jag att det är viktigt
att Humanisterna erbjuder sekulära ceremonier där människan står i centrum.

FELIX RYDELL
Många tror kanske att kyrkan och staten är helt separerad idag. Men än är
religiösa fri-skolor verksamma och mångmiljonbelopp i form av skattemedel ges till religiösa
samfund. Jag är humanist för att få ett stopp på
detta och värna om sekularismen i Sverige, och
världen i stort.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
Läs mer och registrera dig via:
humanisterna.se

Årsavgifter:
– Medlemskap: 365 kr
– Ungdomar som ännu inte fyllt 26 år: 50 kr

CHRISTER STURMARK
För att sekulär humanism
och upplysning är det
mest effektiva motmedlet
mot ”fake news”, populism, pseudovetenskap,
vidskepelse, New age
och religiös fundamentalism. Vi måste värna
konsten att tänka klart i dessa tider.

ANNELIE BERG
Jag tror på människan, på
människans inneboende kraft
- vars och ens och tillsammans. Jag tror på vetenskap
och beprövad erfarenhet på utveckling och ständig
förändring i det stora och i det lilla. Jag tror på
livet före döden - livet här och nu. - Bland annat
därför är jag humanist.

