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MOTION 1 
Hedeniuspriset ska byta namn till Humanistpriset 

2011 års Hedeniuspris gick till Gunnar Göthberg, som är kristen. Även kristna kan 
givetvis göra insatser som främjar människovärdet, eller på andra sätt gynnar 
Humanisternas målsättning. Ingemar Hedenius är emellertid mest känd för sin skarpa 
kristendomskritik. Att ge ett pris uppkallat efter honom till kristna kan därför ses som 
oartigt. Det ger också pristagarna en möjlighet att med särskild tyngd och 
auktoritet angripa Hedenius syn på kristendomen, om de skulle vilja göra det, vilket kan 
bli direkt pinsamt för Humanisterna. 

Jag föreslår därför: 

 att Hedeniuspriset i stället ska benämnas Humanistpriset  

Lars Torstensson 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 2 

Barnets år 

Omskärelsedebatten som sparkades igång i höstas spred sig som en löpeld genom 
debattsverige. Frågor som rör, eller ens tangerar, barn och religion tenderar att skapa 
stort engagemang.  

Mot bakgrund av detta föddes idén om barnets år. Med tanke på hur mycket det finns att 
opinionsbilda och upplysa om kring just barn och religionsfrihet kan nog de flesta 
Humanister hitta en fråga som de finner särskilt intressant att jobba med.  

En mycket viktig poäng med Barnets år är att Humanisterna har en given roll i 
diskussionen om det sekulära samhället men att ett fokus på barns rättigheter kan 
bredda förbundet och skapa intresse från grupper vi tidigare inte lyckats nå ut till. 

Viktigast av allt anser jag dock vara det vakuum som idag finns kring barnet när frågor 
om religionsfrihet och barnets integritet diskuteras. Humanisterna intog det vakuumet i 
och med omskärelsedebatten. Vi ställde oss på platsen där ingen stod, bredvid barnet. Vi 
borde stå på den platsen även i andra barnfrågor. Därför är barnets år så viktigt. 

Barnets år fokuserar på de stora frågorna, det finns vissa frågor som är av en mer 
principiellkaraktär (så som skolavslutningar i kyrkan) men utrymme bör istället ges de 
mer allvarliga frågorna som uppenbart kränker barns mänskliga rättigheter. Att även 
inkludera och uppmärksamma kränkningar som sker utanför vårt lands gränser bör ses 
som en väsentlig del av barnets år. 

Jag yrkar därför: 

 Att Humanisterna utser kommande mandatperiod till barnets år. Att fokus och engagemang 

riktas mot barnrättsfrågor så att vi tydligt profilerar oss i debatten, och i opinionsbildande 

verksamhet över lag, som ett förbund som arbetar aktivt med barnrättsfrågor och som starka 

och modiga tar diskussionen kring barns rätt till religionsfrihet. 

Emilia Ericson 
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Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 3 
Nollvison för barnmisshandel 

Antalet anmälningar om barnmisshandel mot små barn i Sverige har ökat de senaste 
åren. Det är en oacceptabel trend. Ofta associeras begreppet barnmisshandel med att en 
vårdnadshavare slår sitt barn. Ett i sammanhanget ofta förbisett problem är att barn blir 
utsatta för våld av andra barn eller ungdomar. Det behövs en kraftsamling mot alla 
former av våld mot barn. Sverige var ett förgångsland när man lagstiftade mot 
barnmisshandel 1979. Nu är det dags för en uppföljning till det banbrytande arbetet. 

Skolan spelar en viktig roll när det gäller att upptäcka missförhållanden i barns hem. I 
många fall ser skolledning och ansvariga mellan fingrarna när skolelever utsätts för våld 
i hemmet för att skolan inte helt ska tappa kontakten med föräldrarna. 

Det är en realitet att skolor i flera förekommande fall låter bli att anmäla misshandlande 
föräldrar av rädsla för att föräldrarna skall flytta sitt barn till en friskola istället. Av den 
anledningen bör man ställa sig frågan om det är lämpligt att det får förekomma friskolor 
i den omfattning och med så dålig myndighetskontroll som det gör i Sverige. 
Lagstiftningen angående friskolor bör förändras. 

I skolmiljön är hot, rån eller annan våldsutövning såsom ”bötning” (utpressning) och så 
kallade maktlekar en realitet för många skolbarn i Sverige idag. 

En viktig del i en nollvision för barnmisshandel är att alla som arbetar i skolan agerar 
vid hot och våldssituationer. Skolan ska under inga omständigheter blunda för våld och 
hotsituationer. Elever som hotar eller misshandlar andra elever skall omdelbart 
förhindras att forsätta med det. Troligen kommer det att vara till nackdel för de elever 
som utövar våld. Eftersom skolgången är obligatorisk kan det aldrig vara acceptablet att 
skolan gör avvägningar som är till någon som helst nackdel för barn som är utsatta för 
hot eller våld. Skolorna behöver även arbeta med sin värdegrund och agera även vid 
verbala hot. Alla förekommande dödshot, även muntliga, mot såväl elever och personal 
skall alltid resultera i handfasta åtgärder från skolledning. 

Att dagens situation i skolan inte är tillfredsställande illustreras av ett citat ur en 
intervju i Metro nyligen: ”– Det finns en större acceptans för våld och kränkningar i 
skolan än i resten av samhället. Ingen vuxen skulle acceptera att bli utsatt för sådana här 
kräkningar i arbetslivet, säger Lars Arrhenius, barn- och elevombud på 
Skolinspektionen.” 

På samma sätt som beskrivs ovan blundar även socialtjänst i många fall och många 
andra myndigheter för förekommande barnmisshandel, bland annat av rädsla för att 
tappa kontakten med misshandlande föräldrar.  

Att driva frågan om en nollvision mot barnmisshandel kan givetvis göras på många 
andra sätt än genom att agera kring de ovan beskrivna missförhållandena. 

Humanisterna har tidigare fokuserat på förtryck av kvinnor i religionens namn, samt 
omskärelse av pojkar. Att nu fokusera på våld mot barn är en angelägen fråga som är 
helt i linje med Humanisternas ideologi och som kan göra stor skilland för de barn som 
är utsatta. 

Jag yrkar: 
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1. Att Humanisterna lanserar en kampanj så att det tydligt framår att Humanisterna driver frågan 

om en nollvision mot barnmisshandel. 

2. Att Humanisterna driver frågan om en nollvision för barnmisshandel aktivt inom 

förbundsledningen. 

3. Att förbundsledningen vid nästa kongress kortfattat redovisar resultat av resultaten av 

kampanjen. 

Peter Nordlund, 2012-03-11 
 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 4 
Humanisterna ska fokusera mer på mänskliga rättigheter 

Humanisterna uppfattas ofta, framför allt av kritiker, som en organisation som är emot 
religion. Denna bild av organisationen upplevs av många, framförallt av de som inte är 
insatta i vad organisationen verkligen gör, som ganska negativ. Humanisterna borde 
istället för att fokusera på religionskritik i den utstäckning som man trots allt gör, 
fokusera mer på att verka för mänskliga rättigheter. Alltså flytta fokus från 
religionskritik till att stå upp för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. I sig innebär 
detta ingen motsättning. 

Religionskritiken skall alltså inte på något sätt upphöra, men när den förekommer bör 
den i större utsträckning än idag formuleras i termer av mänskliga fri och rättigheter. 
Det skulle kunna ge Humanisterna en unik profil bland människorättsorganisationer, 
eftersom många andra människorättsorganisationer visar en överdriven respekt och 
förståelse för religiöst och kulturellt betingat förtryck. 

Människor som delar vår värdegrund när det gäller vilket samhälle man vill leva i, ett 
sekulärt samhälle, bör öppet välkomnas som medlemmar, även om de är troende. 

Hur denna fokusförskjutning ska gå till lämnas med stort förtroende över till 
förbundsledningen. Det troliga är att vissa formuleringar i idéprogrammet borde ändras 
för att tydliggöra att organisationen anser att Mänskliga Rättigheter är överordnat 
religionskritiken. 

En fråga är om Humanisterna borde beteckna sig som en människorättsorganisation? 

Jag yrkar: 

1. Att Humanisterna tydligare än idag fokuserar på Mänskliga Rättigheter. 

2. Att förbundsledningen vid nästa kongress kortfattat redovisar resultaten av detta 

förändringsarbete. 

3. Att förbundet bör överväga att definiera sig som en Människorättsorganisation 

snarare än livsåskådningsorganisation. 

Peter Nordlund, 2012-03-10 

Styrelsens utlåtande: 
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MOTION 5 
Ett upprop för de humanistiska värdena 

Ända sedan upplysningstiden har bildade människor hyst förhoppningar om att 
vetenskapliga framsteg, spritt välstånd samt ökad folkbildning och skolutbildning skulle 
ge spridning åt vad vi sammanfattningsvis kan kalla humanistiska idéer. Man har 
hoppats att mänskligt förnuft skulle ta över religiösa villfarelser, att tolerans skulle 
ersätta hat och oförsonlighet i umgänget mellan individer, åsiktsgrupperingar och 
nationer och att individens mänskliga rättigheter skulle respekteras. Även om det skett 
en del är världen ännu i inledningen till 2000-talet knappast präglad av humanistiska 
värderingar. 

 I vårt land kunde vi under en period under andra hälften av nittonhundratalet skönja 
tydliga steg rätt riktning och ha en välgrundad tro på att den utvecklingen skulle fortgå 
på ett positivt sätt. Så är dock inte fallet. Även personer med god utbildning och 
intellektuell inriktning hänger sig öppet åt religiösa och andra mystiska villfarelser, 
något som man med emfas skulle ha tagit avstånd från för ett par decennier sedan. 
Media slår mynt av vidskeplighet och folks vilja att låta sig bedras i stället för att med 
journalistiska metoder undersöka och avslöja sådan humbug. Vid sidan av traditionella 
religiösa samfund försöker kvasireligiösa, nyandliga och liknande sekter och rörelser 
flytta fram sina positioner i samhället och den allmänna opinionen. I skuggan härav 
frodas den s k kulturrelativismen, dvs tendensen att mäta människor och deras 
gärningar med olika måttstock, att vilja ursäkta beteenden som normalt sett strider mot 
vanlig medmänsklighet och samhällets lagar. Vanligast är detta i religiösa sammanhang, 
där många av missriktad respektkänsla underlåter att framföra berättigad kritik. 

Sammantaget är detta inte ett tillstånd som en humanist kan vara nöjd med. Det visar 
också att ingen idé och ingen idéburen rörelse går framåt av sin egen inneboende kraft, 
hur vällovlig och respektabel den än är. Det behövs en målmedveten planering och ett 
ihärdigt arbete på många händer för att nå framgång. Förbundets ledning med Christer 
Sturmark i täten gör ett föredömligt arbete och har nått goda resultat. Men vi behöver 
ett lyft och en breddning i stil med reklamkampanjen för ett par år sedan. Då flyttades 
humanismens positioner fram flera steg. 

Målet om den sekulära, religiöst och åsiktsmässigt neutrala staten måste den 
humanistiska rörelsen aktivt och kompromisslöst arbeta för. Vi har inte ekonomiska 
resurser för breda reklamkampanjer men det finns alternativa metoder som kan ge bra 
resultat. Det finns många medlemmar som redan är aktiva i debatt och 
opinionspåverkan för våra idéer utan att det syns utåt så mycket. Sådan verksamhet kan 
underlättas och förstärkas avsevärt om man arbetar samordnat i kampanjform. Ett 
offentligt upprop för våra idéers spridning skulle i sig vara debattskapande och 
stimulera och underlätta medlemmar och lokalavdelningar i olika aktiviteter. En 
debattmanual, tillgänglig för alla hugade deltagare (därmed offentlig), med ämnesval, 
argument och praktiska tips skulle bidra till att höja temperaturen. Numera finns det ju 
också, utöver traditionella media, en innehållsrik verktygslåda med facebook, bloggar, 
twitter och andra sociala media. Om ett fåtal ämnen och mål prioriteras kan krafterna 
samlas för att ge bäst effekt. Sådana prioriteringar är en viktig del i en debattmanual. Det 
behövs sannolikt också en aktiv ledningsgrupp i varje lokalavdelning och en på central 
nivå. Detaljerna måste det vara styrelsens sak att utforma. 
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Förslag: att stämman ger styrelsen i uppdrag att förbereda och organisera en kampanj 
enligt motionens ovan beskrivna intentioner med sikte på kampanjstart efter sommaren 
2012.  

Hans-Olof Ramberg / 2012-03-08 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 6 
En etisk plattform 

Bakgrund 

Humanisterna syns i media i ett brett spektrum av frågor, alltifrån mänskliga rättigheter 
och sekulär samhällsordning till medicinsk etik och pseudovetenskap. Samtidigt har 
våra medlemmar varierande uppfattningar i centrala etiska och ideologiska frågor, även 
angående vad humanism innebär. En vanlig missuppfattning både internt och externt är 
att förbundets enda syfte är sekularisering och att vår enda drivkraft är religionskritik. 

I de fall förbundet visar upp en bestämd hållning är den vanligen grundad i vetenskap 
och rationalitet, men det räcker inte hela vägen. De flesta frågor, såsom mänskliga 
rättigheter, bottnar ytterst i värderingar och ideologi. Samma gäller humanismen som 
sådan. 

För att medlemmarna ska kunna förhålla sig till humanismens möjligheter och 
begränsningar på bästa sätt krävs att vi har en klar etisk plattform. Och för att 
Humanisterna ska kunna åtnjuta största möjliga legitimitet som en ledande och 
normbildande kraft i samhällsdebatten krävs att vi har en klar strategi för hur vi jobbar 
med etiska frågor. En sådan kan även tjäna som underlag för att vägleda beslut om 
verksamhetens fokusområden. 

Arbetet med etik och idéutveckling bör inte helt vila på styrelsen, och detta av rent 
praktiska skäl. Det är komplicerade frågor som kräver detaljarbete, analys och 
bearbetning.  

Yrkande 

Motionärerna föreslår att förbundet härmed startar ett strategiskt arbete med etik enligt 
följande. 

- Yrkande 1: Etablera etisk policy för förbundet 

Att upprätta en etisk kommitté med uppdrag att formulera och förvalta förbundets 

filosofiska och praktiska hållning i etiska frågor. Avsikten är att denna etiska policy ska kunna 

implementeras i alla delar av verksamheten. Som jämförelse har vårt norska systerförbund 

givna riktlinjer för hur arbetet internt självklart ska vägledas av humanistiska värden som 

ärlighet, öppenhet, delaktighet, respekt och solidaritet, liksom av omsorg om medlemmarnas 

behov av hjälp, stöd, uppmuntran etc. 

Motionärerna föreslår att sammankalla en provisorisk etisk kommitté som dels ska skriva ett 

utkast till etisk policy, dels föreslå arbetsformerna för en framtida permanent kommitté. 

Resultatet ska levereras i form av en ny motion till nästa års kongress, som då kan besluta om 

en permanent kommitté ska tillsättas och om den etiska policyn ska fastställas och börja 

implementeras i verksamheten. 
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- Yrkande 2: Etablera öppet forum för etisk debatt 

Att förbundet i sin utåtriktade verksamhet etablerar ett ambitiöst forum för öppen och 

levande etisk debatt i Sverige. Forumet ska samla framstående kompetenser inom etik, 

upprätta en långsiktig agenda med stående teman och formulera viktiga mål som ska 

uppnås, t.ex. reformera lagar. Forumet ska utgå från humanismen som plattform för etisk 

diskussion och fortlöpande problematisera humanismens villkor, möjligheter och 

begränsningar i takt med samhällets utveckling och nya forskningsrön. 

Motionärerna föreslår att en arbetsgrupp sammankallas som ska formulera idéer och en plan 

för hur ett sådant forum kan byggas upp. Resultatet ska levereras i form av en motion till 

nästa års kongress. 

- Yrkande 3: Planeringsgrupp 

Motionärerna föreslår att sammankalla en liten planeringsgrupp som dels ska föreslå en 

strategi och en treårig tidplan för aktiviteterna ovan, dels ska samla och visualisera arbetet i 

en projektyta på nätet som medlemmarna kan se och kommentera öppet. 

Planen och alla dokument som produceras är provisoriska. Därutöver har förbundsstyrelsen 

rätt att när som helst besluta att avbryta eller pausa arbetet. 

Motionärerna förväntar sig att allt arbete ovan kan göras ideellt. Endast begränsade 
medel för resekostnader vid arbetsmöten kan behöva komma i fråga. 

Fotnot: Den som är nyfiken på motivet och visionerna bakom denna motion kan läsa 
debattinlägget ”Humanisterna bör visa moraliskt ledarskap” som publicerades i 
HumanistInfo nr 1, 2012 och som även finns på denna kortlänk: http://db.tt/tQfxowbM 

 

Lund, 16 mars 2012 

Magnus Timmerby, Staffan Gunnarson, Rebecca Hybbinette, Jessica Schedvin, Johan 

Ericsson Qvist, Kjell Ericson,  Anita Börlin, Gunnar Hjert, Hans Schiött 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 7 
Kommunicera sekulärt 

Humanisternas medlemsantal behöver öka kraftigt. Senaste året har vi haft nolltillväxt. 
Kanske har vi tömt ut tillgången på de som på ett genomtänkt och aktivt sätt definierar 
sig som ateister. Tveklöst är det så att betydligt fler sympatiserar med 
humaniströrelsens moraliska och politiska agenda, än de som fullt ut delar vår 
filosofiska syn på en naturalistisk världsbild. 

Humanisternas stadgar medger vem som helst att bli medlem, så länge man vill stödja 
vår verksamhet och vår moraliska/politiska opinionsbildning.  

Detta kan kommuniceras mycket tydligare och formuleras som att Humanisterna från 
och med nu tar ett mera övergripande grepp om samhällsfrågorna och öppnar oss för 
alla som delar vår samhällsvision. Det skulle bidra till att de bredda bilden av 
Humanisterna och motverka en del av de falska nidbilder som tyvärr florerar om 
organisationen. 

http://db.tt/tQfxowbM
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Med en sådan kommunikativ strategi skulle antagligen personer som till exempel förre 
Hedeniusprisvinnaren Gunnar Göthberg och många andra känna sig mer välkomna att 
bli medlemmar. 

Jag yrkar därför 

 Att Humanisterna tydligt kommunicerar att medlemskapet är öppet för alla som delar vår 

moraliska och politiska agenda och att det därmed inte ska vara en förutsättning att definiera 

sig som ateist eller agnostiker för att det ska vara meningsfullt att stödja Humanisterna med 

sitt medlemskap. 

Emilia Ericson 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 8 
Prioritering av samlingskonferens/avveckling av 

ordförandekonferensen 

I en växande organisation med alltfler lokalavdelningar och olika aktiviteter runt om i 
landet finns ett stort behov av löpande fortbildning och större nationella samlingar, där 
verksamheten gemensamt kan diskuteras och planeras. God kvalitet på dessa möten, 
liksom en hög grad av deltagande från alla lokalavdelningar och verksamhetsgrenar är 
avgörande för att vi ska kunna ta till vara potentialen i hela förbund och utvecklas på 
bästa sätt. 

Att frigöra ekonomiska medel till detta är därför mycket angeläget. Ett snabbt och enkelt 
sätt stärka finansieringen är att avveckla Ordförandekonferensen, som i stort spelat ut 
sin roll idag, jämfört med hur dess föregångare Förbundsrådet var tänkt att fungera när 
detta infördes för fem år sedan. 

Bakgrund 

I en tidigare period, när förbundsstyrelsen som helhet var tänkt att koncentrera sig på 
utriktat opinionsarbete från sin placering i Stockholm, fanns ett behov av att på något 
sätt bredda förankringen inåt i organisationen. Ledamöter i förbundsstyrelsen 
förväntades inta ha direkt koppling till övrig verksamhet och lokala aktiviteter, så att 
skapa närmare kontaktytor och samarbetsfora blev då nödvändigt. Därför skapades 
2007 formellt Förbundsrådet som nytt organ. 

Detta skulle bl a ”öka lokalavdelningarnas inflytande” och låta dessa vara med för att 
”samordna och utveckla” verksamheten. Det beskrevs vidare: ”På förbundsrådsmötena 
har aktiva humanister chansen att utbyta idéer och erfarenheter och koordinera 
verksamheter över hela landet.” Denna väldigt öppna och breda apell uppfylldes 
egentligen aldrig riktigt med Förbundsrådet, utan det blev enbart ett par 
förtroendevalda från varje avdelning som kom att inbjudas, vid sidan av 
förbundsstyrelsen. Ordförandekonferensen kallar nu än färre till sina sammanträden, i 
regel bara hälften så många som vid rådmötena. 

Vad som i utgångpunkten var tänkt som en bredare förankring vid sidan av styrelsens 
mer avgränsade profil, har nu närmast slått om i motsatsen. Styrelsen har haft upp till 
18 ledamöter, sedan ett par år tillbaka också med en stor lokal representation och 
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tillfredsställande närhet till verksamheterna, medan Ordförandekonferensen formellt 
samlar färre antal deltagare. Sistnämnda kan således sägas ha mist sin betydelse; den 
breddar varken kompetensen eller förankringen nämnvärt. Ursprungsidén om 
rådsmöten med kanske 3-4 ggr fler deltagare, som komplement till det tiotal som satt i 
styrelsen, är därmed helt passerad. 

Löpande kontakter och informationsutbyte mellan lokalavdelningar och 
förbundsledning sker enklare och effektivare genom e-postlistor (vilket ändå aldrig kan 
ersättas av endast ett par fysiska möten per år). Inflytande över centrala beslut från 
lokalt håll får man bäst och mest naturligt genom att ha många företrädare invalda i 
riksstyrelsen, där den slutliga makten och ansvaret ändå ligger. Ordförandekonferensen 
kan allltså utan några speciella konsekvenser läggas ned och spara pengar åt förbundet. 

Utbildnings- och samlingskonferens 

Vad som däremot är väldigt angeläget för oss i dagsläget är att skapa mer allmänt 
utrymme, för såväl ingående diskussioner och långsiktig planering som ökat 
erfarenhetsutbyte och socialt umgänge, under längre gemensamma samlingar. Den typ 
av intern riksomfattande konferens som genomfördes hösten 2011 bör permanentas. 
Till detta bör ytterligare medel tillskjutas. I detta perspektiv blir en prioritering av 
samlingskonferensens ökade kvalitet före en fortsättning av den överspelade 
Ordförandekonferensen rimlig. 

Förankring i hela organisationen av t ex budget och aktivitetsplan för kommande år blir också 
betydligt bättre om dessa frågor tas upp med många fler från skilda verksamheter 
närvarande, såsom kan ske vid denna nya ordning med ett rikstäckande möte varje höst. 

Yrkande: 

- Ordförandekonferensen avskaffas och därmed alla hänvisningar till denna i stadgarna för 

förbund och lokalavdelning. 

- Beslut tas om en fast årlig samlingskonferens på riksplanet, över minst två dagar för 

gemensam mobilisering via utbildning, planering och diskussion, samt informellt socialt 

umgänge för stärkande av våra interna kontakter och nätverk . 

Danderyd, 17 mars 2012 

Staffan Gunnarson 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 9 
Studiematerial om olika betydelser av ”offentligt” & ”privat” 

Förslag till kongressbeslut: Att förbundsstyrelsen tillsätter en kommitté med minst två 
personer med uppdraget att under det kommande året ta fram ett studiematerial kring 
Humanisternas syn på religionens, de religiösa organisationernas, den religiösa trons 
och olika personliga övertygelser om övernaturliga krafter och makter och dessas 
relation till begreppen ”offentligt” och ”privat”. Studiematerialet skall kunna användas 
av debattörer och i studiecirklar, i syfte att förtydliga Humanisternas ställningstaganden 
och minska risken för missförstånd i det offentliga samtalet. 

Motivering: 
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“Religion hör inte hemma i det offentliga rummet utan bör för allas välbefinnande enbart 
vara en privatsak.” Denna formulering använde Christer Sturmark i avslutningen av en 
debattartikel om religiösa friskolor som publicerades i tidningen Världen idag (15 juni 
2011). Det är ett exempel på en mindre lyckad formulering som ryckt ur sitt 
sammanhang är lätt att tolka som att Humanisterna vill förbjuda religionsutövning, 
religiösa symboler etc. i det offentliga rummet. Till exempel gör Biskop Antje Jackelén en 
sådan tolkning i sitt herdebrev ”Gud är större” (2011). Hon skriver: “Ändå talas det i vårt 
samhälle gärna om att religion är och bör vara privat, och endast privat” och kritiserar 
denna i hennes tycke dogmatiska inställning. 

Det finns stora oklarheter i den offentliga debatten kring innebörden i orden ”offentligt” 
och ”privat”. Detta leder till att det uppstår missförstånd. Inte minst viktigt är att det 
finns stora möjligheter till medvetna feltolkningar hos debattörer som aktivt vill 
misskreditera Humanisterna, vilka är mer frekvent förekommande än man skulle önska. 
Ett genomarbetat studiematerial som kan användas av enskilda debattörer eller som 
underlag vid studiecirklar anordnade av lokalavdelningarna skulle bidra till undanröja 
förutsättningarna för en kraftslösande pseudodebatt och öka möjligheterna för samtal 
och konstruktiv opinionsbildning kring Humanisternas sakfrågor. Det skulle stärka 
Humanisternas ställning i det breda offentliga samtalet.  

Lite tankar kring nyckelorden: 

Offentliga medel, offentligheten, det offentliga rummet, offentliga organisationer 

”Offentligt” i betydelsen lagstiftning och finansiering via ”offentliga medel” från stat, 
kommun och landsting. ”Offentligheten” i betydelsen allt som sker i samhället som är 
öppet för insyn. Det är det som försiggår i media i form av skriverier i dagstidningar och 
tidskrifter, på bloggar och öppna facebookkonton, i form av samtal, debatter och 
reportage i radio och TV, i form av föredrag, politiska möten och gudstjänster i olika 
lokaler där alla samhällsmedborgare som är intresserade har tillträde. Allt detta är 
något som försiggår i det ”offentliga rummet”. Men även såväl appelltalet som 
flygbladsutdelning på torget eller i gallerian sker i det ”offentliga rummet”. 

”Offentliga organisationer” visavi ”privata organisationer”. Ett företag är ett typexempel 
på en privat organisation. Alla ideella, fackliga, idrottsliga, politiska och religiösa 
organisationer som har en demokratisk uppbyggnad och som i sin verksamhet är 
riktade utåt mot en bred allmänhet eller mot specifika grupper är i viss mening 
”offentliga organisationer” oavsett hur de finansieras. Finansieringen kan vara helt 
privat (t.ex. via medlemsavgifter, gåvor, sponsorer) men även få mer eller mindre 
finansiellt stöd från stat/kommun/landsting. T.ex är alla studieförbunden ”offentliga 
organisationer” med ett stort statligt bidrag. Det finns en rad organisationer inte på ett 
självklart sätt kan placeras in i uppdelningen mellan ”privat” och ”offentligt” - som t.ex. 
Humanisterna.  

Privata medel, privat finansiering, privat i betydelsen utanför offentlig insyn, 
utanför det ”offentliga samtalet”, bannlyst från det ”offentliga rummet”. 

”Privat” i betydelsen ”privat finansiering” visavi ”finansiering med offentliga medel”, dvs 
skattepengar från stat, landsting och kommuner. 

 ”Privat” i betydelsen att medvetet avstänga möjligheterna till ”offentlig insyn” - t.ex. 
företagens styrelsemöten. 
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”Privat” som en del i en personlig hållning. Man kan av olika skäl vilja hålla saker om sig 
själv och sina närmaste utanför offentlighetens insyn – t.ex. dagsläget i ens 
kärleksrelation, sexuella preferenser, att man håller sig med magiska tvångstankar, 
vilket parti man röstar på, kanske ens religösa övertygelser. Rätten att värna en ”privat 
sfär” där man själv definerar dess gränser är en grundläggande demokratisk rättighet. 
Att något ska vara ”privat” i denna betydelse är inget man kan kräva eller lagstifta om. 
Det är också viktigt att komma ihåg att brottet mot konventionella uppfattningar om vad 
som ska hållas privat ofta har bidragit till att vidga den individuella friheten. Utan 
brotten mot denna gräns hade inte den fördjupade acceptansen och förståelsen av 
homosexualitet, som är ett viktigt framsteg, aldrig inträffat.  

”Personligt” visavi ”privat”. Det har visat sig i debatten (t.ex. Olofsson/Sturmark visavi 
biskop Antje Jackelén i Kyrkans Tidning) att detta också är en viktig distinktion med 
möjligheter till missförstånd. Eventuellt kan man säga att ”det personliga” är allt det från 
mina privata erfarenheter, övertygelser och bevekelsegrunder som jag vill dela med mig 
av och samtala om med andra i ”det offentliga rummet”. Det ”privata” är det jag vill hålla 
för mig själv eller inom den närmsta familje- och/eller vänkretsen. Man kan aldrig tvinga 
eller föreskriva hur denna fördelning mellan ”privat” och ”personligt” bör se ut för den 
enskilda människan. När starka övertygelser och engagemang (religiösa, politiska, 
ideologiska) har tagit klivet från det ”privata” till det ”personliga” är det självklart att 
man vill påverka, argumentera och ibland försöka övertyga andra man möter i det 
”offentliga rummet”. Och det är en självklar del av det demokratiska samhällets livsluft. 
Det viktiga här är att alla engagemang och övertygelser deltar i det ”offentliga samtalet” 
och existerar i det ”offentliga rummet” på samma villkor. Det innebär att granskas, 
utsättas för kritik, motargument, platta elakheter och mera sofistikerad form av 
förlöjligande. 

”Friskolor” visavi ”kommunala skolor”, ”privat vård” visavi ”offentlig vård”. Såväl 
friskolor som privata vårdgivare kan vara privata vinstdrivande företag eller vara icke-
vinstdrivande organisationer med ideella eller religiösa samfund som huvudmän. 
Samtliga är finansierade med ”offentliga medel”.  

Motionärer:  

Carl Gustaf Olofsson,  styrelseledamot i Humanisterna Kalmar. Telefon: 0730-764530 
epost: cg.olofsson@buggemala.se  

Ulf Gustafsson, Humanisterna Stockholm, Telefon: 076-3050602 
epost: ulf_g_gustafsson@telia.com 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 10 
Dechargeutskott 

Humanisterna har genomgått en storartad tillväxt under de senaste åren och har fått ett 
starkt genomslag i samhället. Med detta följer även ett ansvar att se över 
organisationens inre. I en ideologiskt driven organisation är det av högsta vikt att 
förbundets och styrelsens arbete granskas. Detta görs ur ett ekonomiskt perspektiv av 
revisorer, men Humanisterna har idag ingen formell instans för granskning av resten av 
verksamheten. Därför anser vi att Humanisterna behöver ett dechargeutskott.  
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Dechargeutskottet är en möjlighet att på ett formellt sätt granska huruvida 
kongressbeslut genomförs och huruvida förbundet drivs i enlighet med av 
förbundskongressen fastställda styrdokument och policies. Utskottets ledamöter 
sammanträder regelbundet under året och gör tillsammans en bedömning av 
organisationens och styrelsens verksamhet. Inför kongressen sammanställer 
dechargeutskottet en rapport på samma sätt som revisorer, som liksom 
revisionsrapporten ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Rapporten 
skickas ut tillsammans med övriga kongresshandlingar så att medlemmar och ombud 
kan ta ställning till den. 

Tre av de undertecknade har varit aktiva i Unga Humanister sedan organisationen 
startades och där instiftades ett dechargeutskott redan vid dess andra årsmöte, vilket 
bidragit starkt till organisationens utveckling och mognad. Många av Sveriges större 
föreningar nyttjar dechargeutskott. Vi anser att instiftandet av ett dechargeutskott är en 
viktig del av Humanisternas framtida organisatoriska och demokratiska utveckling. 

Vi yrkar därför att 

1. Följande läggs till i §8 under ” Följande ärenden skall tas upp på förbundskongressen:” 

- Val av dechargeutskott om tre ledamöter varav en sammankallande 

2. Följande avsnitt läggs till i Humanisternas stadgar som en ny §17: 

Dechargeutskottet består av tre ledamöter, varav en ordförande. Utskottet har till 
uppgift att följa upp förbundsstyrelsens och kongressens beslut, att granska om 
styrelsen har arbetat ändamålsenligt i förhållande till uppställda mål i organisationen 
och bedöma om styrelsen har utfört sitt arbete i enlighet med stadgar och övriga 
styrdokument. Vid utskottets möten förs protokoll. Har ledamot i utskottet skiljaktig 
mening avseende viss fråga antecknas detta i protokollet. Utskottet redogör för 
resultatet av årets granskning i en rapport som delges förbundsstyrelsen samt utsändes 
tillsammans med övriga kongresshandlingar i enlighet med §8. Ledamöter i 
dechargeutskottet kan ej vara ledamöter i styrelsen, styrelsesuppleanter, revisorer, 
revisorsuppleanter, valberedning eller anställda av förbundsstyrelsen. 

3.  Paragrafen om Valberedningen (§17) ändras enligt följande: 

Valberedning består av minst fem av förbundskongressen valda medlemmar, varav en är 
sammankallande. Valberedning utses för ett år. I valberedning kan ej ingå ledamöter i 
styrelsen, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter eller anställda av 
förbundsstyrelsen. Valberedningen ska senast 8 veckor före kongress informera 
lokalavdelningarna om vilka förtroendeposter som kongressen ska välja, och ge dem 
möjlighet att nominera kandidater. Valberedningen skall senast två veckor inför 
kongress lämna förslag på ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och 
suppleanter, dechargeutskott samt revisorer jämte suppleanter. Valberedningens 
förslag till kandidater skall delges ombuden i samband med utskick av 
kongresshandlingar. 

Jessica Schedvin , Staffan Gunnarson, Ralf Damaschke, Rebecca Hybbinette, Felicia Gilljam, 
Johan Ericsson Qvist 

Styrelsens utlåtande: 
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MOTION 11 
Ändring i idéprogrammets avsnitt om organdonation 

Jag föreslår ny lydelse av följande del i idéprogrammet, avsnittet Liv och integritet, 
andra punktmärkta delen.  

Nuvarande lydelse: ”Samhället bör ha en positiv inställning till organdonation från 
avlidna, där samtycke i regel bör förutsättas såvida annat inte uttalats av individen själv. 
Därmed skall anhöriga inte behöva ta ställning för den avlidnes räkning.” 

Jag menar att vi där hamnat fel i det jag har kursiverat. Vi har varit alltför uppfyllda av 
godheten i våra tankar. Vi säger att om andra människors liv kan räddas eller förbättras 
har vi en etisk skyldighet att medverka, det har samhället rätt att förutsätta. Och enligt 
Donationsrådet är lagen så, men det ges möjlighet för anhöriga att säga nej. Vi däremot 
vill ha en regel om absolut utfall av förutsatt samtycke om den avlidne inget annat skrivit 
- de anhöriga ska ”inte behöva ta ställning”. De skall alltså inte ens höras. 

Den enskilde kan bidra med följande till en hel grupp människor vars 
kroppsuppbyggnad samklingar: Hjärta, lever, njurar, lungor. Även hel ansiktsvävnad kan 
opereras över. Händer, och med tiden ben, armar. Könsorgan. Och stora hudområden. 
Snart allt? Kan det inte bli väl mycket av styckning – för att kännas estetiskt och etiskt 
accepterbart. Och vad menar vi längre fram, när motsatsen kan åstadkommas, när 
kroppen kan tas över hel och fin? När bara det döda huvudet opereras bort, och ett 
levande huvud sys på.  

En utveckling som också är obehaglig är denna. Möjligheten att få organ gör nu många 
besvikna, rentav arga, för att de inte får organen, andra till och med beredda att med 
ekonomisk övermakt skaffa organ från ekonomiskt svaga i världen. Det har skapats en 
förväntan på tillgängliga organ som lätt blir ohemul. Orättmätig. 

Med sin efterlämnade kropp kan en enda avliden människa åstadkomma mycket gott för 
ett stort antal människor som kan få överleva, eller leva vidare i bättre skick. Men detta 
innebär enbart att vi kan verka för den viljan, inte att vi kan förutsätta den. Om vi för-
utsätter den blir det nästan som en skålpundsskatt på våra kroppar. 

I humanismen ser jag snarast ett arbete för minskning av dödsrädsla - livet har ett slut, 
det går inte att etiskt motivera varje operationsteknisk möjlighet till livets förlängning 
eller förbättring. Jag ser en tankeställare i att de stora religionerna stöder denna metod 
för livsuppehållande (dock att katolicismen tycks undanta påven som donator). Men 
livet är inte heligt, vi människor lever för att vi har fötts och ännu inte dött, vi är i ett 
kretslopp som skall ta slut. Våra kroppar är inte heller heliga vare sig som levande eller 
döda, men det känns inte orimligt att se sin kropp som en estetisk enhet och känna 
obehag inför en styckning av den.  

I humanismens idéprogram framgår att man i Sverige kan behöva kämpa för att få dö i 
fred, just för att samhället anser det självklart att alla vill leva så absolut länge som 
medicintekniskt möjligt, oavsett under vilka begränsningar. Där och i abortfrågan har vi 
en bra prochoice-inställning. I fråga om organdonation har vi nu en variant av prolife-
inställning, vi kan här tyckas hävda livsuppehållandets absoluta etiska företräde. 

  

Vår nuvarande formulering, att "samtycke i regel bör förutsättas" om individen inte 
klargjort annat, stämmer med lagstiftningen men strider mot en grundläggande 
inriktning i humanismen. Men vår formulering är fel. Vi har låtit vår goda vilja skena oss 
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bort från en humanistisk analys. Det vi kan verka för är ökad frivillighet, men utan 
moraliserande påtryckningar på individen. 

Förslag till ny skrivning, som avd.motion vid förbundets kongress 2012. 

Samhället bör ta vara på individers positiva inställning till att medverka till donation av 
organ och vävnader. Det skall då dokumenteras på ett för sjukvården tydligt och snabbt 
tillgängligt sätt. Beslut om organdonation skall vara individens eget, ingen har rätt att ta 
ställning för den som ligger i dödens närhet, eller tolka dennes vilja. Individens beslut 
skall vara fattat efter information om vilka kroppsdelar som kan komma att tas. 
Individen ska då också kunna undanta enskilda kroppsdelar som kan tänkas vara extra 
känsliga, exempelvis könsorgan, andra lemmar, hel ansiktsvävnad 

Hans Bergman, Gröndalsvägen 14, 14730 Stockholm 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 12 

Komplettering av idéprogrammet ”Liv och integritet” 

Idéprogrammet kompletteras/ändras enligt kursiv text nedan 

Alla människor måste ha rätt till sin kroppsliga integritet och personliga säkerhet.  I 
Sverige är denna rätt inte någon självklarhet. 

 Abortlagstiftningen är fortfarande omstridd…     …..ansvariga och samtyckande individer över 

15 år. 

 Samhället bör ha en positiv inställning till organdonation…    ……behöva ta ställning för den 

avlidnes räkning. 

 Vården i livets slutskede har hittills i vissa avseenden varit allvarligt försummad.  Ny 

medicinsk teknologi möjliggör alltmer sofistikerade livsuppehållande åtgärder, men beslut 

om när denna teknologi skall användas fattas ofta utan att de etiska aspekterna blivit föremål 

för allmän debatt eller att man söker utröna patientens uttalade eller nedskrivna vilja, eller 

om patienten inte är beslutskapabel, eventuella anhörigas åsikt.   

 En human människosyn och den yttersta respekten för individen innebär ett erkännande av 

dennes rätt att själv helt bestämma över sitt liv, sin kropp inkl eventuella medicinska 

behandlingar samt sin död.  Det innebär att samhället även bör erbjuda individen 

läkarassisterad hjälp att på ett värdigt sätt avsluta livet. Frågan om aktiv dödshjälp bör 

snarast granskas i en allsidig statlig utredning. 

 Ett förbud mot kvinnlig könslemlästelse är självklart ….   ….om manlig omskärelse är ett 

betydligt vanligare fenomen. 

Nyandlighet och pseudovetenskap 

Forts. 

Åke Fridell, 2012-03-10 
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Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 13 
Idéprogrammet på annat språk 

Det finns en risk att Humanisterna missar några viktiga målgrupper genom ett alltför 
avancerat språkbruk i sitt idéprogram. Att inte göra mer för att ge dessa grupper 
begriplig tillgång till Humanisternas idéprogram är en form av demokratiskt problem 
som vi har möjlighet att göra något åt. 

Jag motionerar därför om: 

1. Att hela idéprogrammet efter omarbetningen översätts till lätt svenska med hjälp av 

språkrådets klarspråk, SFI eller motsvarande. 

Kommentar: 

I Sverige finns det ca 50 000 personer med konstaterad, lindrig, utvecklingsstörning. 

Antalet personer med en nedsatt intellektuell förmåga, som dock inte motsvarar kraven 
för utvecklingsstörning, är betydligt högre. Det finns forskning som pekar på att dessa 
kan uppgå till hela 20% av befolkningen. 

40 000 - 80 000 personer i riket beräknas lida av så svår dyslexi att det påverkar deras 
liv. (Viktigt att tillägga är att dyslexi inte är ett begåvningshandikapp) 

 

2. Att hela idéprogrammet efter omarbetningen översätts till standardarabiska. 

Kommentar: 

Majoriteten av de arabiskspråkiga invandrarna är här som flyktingar och många har flytt 
från religiöst förtryck. Därför måste idéprogrammet göras begripligt även för denna 
stora och viktiga grupp. 

Om det blir för stor (kostnadskrävande) apparat att översätta både original och 
omskrivning rekommenderar jag att man i första läget översätter den förenklade 
omskrivningen. 

2009 Hade SFI 15 000 elever med arabiska som modersmål. 

För tydlighetens skull vill jag poängtera att dessa förenklingar/översättningar inte är 
tänkta att ersätta idéprogrammet, bara att komplettera det. 

Visby 2012-03-11 

Ulf Ekvall  

Ordförande Humanisterna Gotland 

Styrelsens utlåtande: 
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MOTION 14 
Kräv ett stopp för svensk vapenexport 

Sverige har en omfattande vapenexport. Trots en lagstiftning som ålägger Sverige vissa 
etiska begränsningar i vapenhandeln har vi även sålt vapen till diktaturer, och svenska 
vapen har förvärrat krig och konflikter runt om i världen. 2005 slöts ett militärt 
samarbetsavtal mellan Sverige och Saudiarabien, en av världens värsta 
diktaturstater, Landet har barbariska sharialagar och tillämpar könsapartheid. Nyligen 
kom det fram att Sverige även har hjälpt Saudiarabien i dess strävanden att bygga en 
vapenfabrik. 

Svenska regeringar oavsett färg har stött detta av sysselsättningsskäl och av omsorg om 
försvarsindustrin. I och med att den svenska försvarsmakten har rustats ned, och 
minskat sina inköp av svensk krigsmateriel, så har försvarsindustrin fått överkapacitet, 
och allt mer sökt sig till exportmarknaderna. 

De svenska vapnen ger exportinkomster till Sverige, men det sker alltså till priset av att 
krig och konflikter förvärras. Vapnen hjälper också totalitära regimer att hålla sig kvar 
vid makten, och slå ned motståndsrörelser. Det är mycket oetiskt och politiskt 
förkastligt att på tjäna pengar på detta sätt. 

Även när vapen säljs till demokratiska stater finns det risk för att de säljs vidare till 
diktaturer. 

Jag föreslår därför att Humanisterna ska kräva: 

- att Sveriges militära samarbete med Saudiarabien upphör 

- att Sverige slutar exportera vapen 

Lars Torstensson 

Styrelsens utlåtande: 

MOTION 15 
Om rätten att sprida aska från avlidna anhöriga  

Lagen tillåter spridning av aska i naturen. 

Tillämpningen sker genom beslut i länsstyrelsen i varje län. För riktlinjer har man 
använt dig av svenska kyrkans synpunkter för spridning var de anhöriga får sprida 
askan. Några synpunkter från Stockholm som handlägger kommunens begravningar 
eller andra samfund t.ex. buddister har inte inhämtas. 

Det är således en religiös uppfattning om var aska får spridas som styr besluten och 
detta är inte religionsfrihet. Ägaren till mark berövas sin äganderätt av religiösa skäl och 
rätten att sprida sin makes eller makas aska på äng eller i skog i den ort de bott i hela sitt 
liv. Vi ifrågasätter om länsstyrelsen har rätt att av religiösa skäl neka spridning av aska 
utanför stadsplanerat område och i ägd skog. Varken svensk lag eller EU rätt ger stöd för 
detta. 

Den avlidnes aska tillhör familjen och inte staten eller kyrkan som inte har äganderätt 
till askan. I England och de flesta EU länder är det självklart att de anhöriga har rätt till 
askan. Var de sedan placerar den i urna hemma som i Japan eller Kina eller sprider den 
för vinden över hav eller skog är inte kyrkans angelägenhet. Olika länsstyrelser gör olika 
tolkning fortfarande på kyrkans krav om hur askan får spridas. Kyrkan erbjuder 
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spridning i sin minneslund men förbjuder de anhöriga att delta, ett snopet slut för de 
anhöriga. 

Humanisterna bör verka för att rätten till askan efter de avlidna tillhör de anhöriga och 
att askan skall lämnas ut till dem. Markägaren och inte kyrkan/länsstyrelse avgör om 
aska får spridas på ägd mark som inte omfattas av samhällelig planering. 

Einar Hellbom 

Såningsvägen 86 

17552 Järfälla 

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 16 
Utveckla medlemstidningen under nygammalt namn 

Humanisten: Utveckla medlemstidningen under nygammalt namn 

HumanistInfo är förbundets enda kanal genom vilken vi når samtliga medlemmar. Den 
utgör den givna plats där vi kan diskutera våra viktigaste frågor och bevaka 
humaniströrelsen i stort. Vår medlemstidning bör, snarast detta är möjligt, få chans att 
utvecklas vidare med det återtagna namnet ”Humanisten” (efter den karantäntid, som 
infördes efter att det upphörde på vår f d tidskrift). Detta namn förstärker vår identitet 
såväl internt som externt, inte minst betydelsefullt i alla sammanhang där vi vill 
marknadsföra oss och rekrytera nya medlemmar. 

Humanisten ska kunna fungera som den tydligaste symbolen både för förbundet och för 
vår livsåskådning. Det är angeläget att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt 
journalistiskt arbete på tidningens redaktion. För detta krävs en drivande redaktör som 
kan initiera nya debatter, leta upp och lyfta fram angelägna ämnen och frågeställningar, 
samt självständigt spegla vad som händer inom olika delar av förbundet. 

En vital, ständigt pågående diskussion runt ideologi, strategi och hur verksamheten 
bedrivs i organisationen är ett avgörande hjälpmedel för oss att utvecklas. Denna roll för 
medlemsbladet har varit underskattad och de fora, medlemslistor m.m. vi parallellt har 
haft för intern diskussion har aldrig kommit att fylla denna funktion på ett fullödigt sätt. 

Goda artiklar, reportage, intervjuer, recensioner m.m. kräver ofta research och tid i en 
omfattning som redaktionen för medlemstidningen hittills inte förfogat över. En bättre 
stabilitet på redaktionen är också nödvändig att åstadkomma, så att man skapar 
kontinuitet, bygger upp kompetens osv. Någon form av ersättning till 
redaktör/layoutare bör vara ett led i denna ambition, att kunna ställa litet högre krav 
och få långsiktighet för arbetet på tidningen. 

Optimala förutsättningar för en redaktion att arbeta får man genom ett starkt mandat 
byggt på tillit och självständighet. Därför bör som redaktör och ansvarig utgivare 
tillsättas personer utanför förbundsledning/styrelse, för en mer avlastad och friare roll 
att driva debatten, problematisera våra ställningstaganden och skildra 
humaniströrelsen ur fler perspektiv. (Fasta informationssidor för lokalavdelningar och 
centraladministration/förbundsstyrelse ska alltid stå till förfogande i varje nummer.) 
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Grundläggande informationsservice är en huvuduppgift som ibland fallerat på 
medlemsbladet. Uteblivna kallelser eller annonser för våra största riksarrangemang har 
lett till att inte alla medlemmar i landet via HumanistInfo fått veta när t ex Humanismens 
dag eller kongressen överhuvudtaget ska äga rum (alla har inte e-post registrerad och 
ibland har information den vägen gått ut för sent för att folk i landet ska hinna planera 
resa till huvudstaden.) Ansvaret tycks här ha fallit mellan stolarna och uppdraget bör 
tydliggöras. Att försöka få så många intresserade som möjligt till våra stora evenemang 
måste vara en självklarhet. 

Endast en stark redaktör med intresse och fokus på att i tid ge bästa medlemsservice 
kan garantera detta. Förbundet har inte klarat av att ha nödvändig framförhållning, trots 
att ett argument för att ansvarig utgivare skulle sitta i styrelsen paradoxalt nog var att 
ingen skulle kunna förhindra att viktig information infördes i medlemstidningen. 

Efterföljaren till vår utåtriktade tidskrift (f d Humanisten), numera Magasinet SANS som 
drivs i samarbete med fristående förlag, kan inte och ska inte – oavsett hur väl den 
utvecklas - fylla uppgiften som medlemsblad och når bara en del av medlemskadern. 
Interndebatten och annat förbundsrelaterat material har endast en plats i den 
publikation vi själva fullt ut förfogar över. En levande, välproducerad och bättre 
utnyttjad medlemstidning är central i en dynamisk folkrörelse, både som ett 
sammansvetsande verktyg och som effektivt informationsorgan. 

Våra separata yrkanden i tur och ordning: 

1. Förbundet förbereder att medlemstidningen återtar det registrerade namnet ”Humanisten” så 

snabbt som möjligt under kommande år. 

2. Förbundet planerar för att nästa år stärka medlemstidningens budget för att inleda viss 

arvodering av redaktionens nyckelperson(er). 

3. Till ansvarig redaktör för tidningen utses någon utanför förbundsstyrelsen, för att avlasta denna, 

effektivisera och uppnå en fri, självständig roll med fokus på god och heltäckande 

medlemsservice för redaktionen. 

4. Tidningen trycks i större upplaga för att kunna tillsändas bl a alla nya medlemmar och i större 

utsträckning användas vid offentliga möten, samt vid andra externa kontakter för mer aktiv och 

utåtriktad marknadsföring av förbundet med information om vår verksamhet, liksom en 

offensivare rekrytering av medlemmar. (Att medlemmar kan välja att få tidningen elektroniskt 

sparar en del av medlen för att producera fler pappersexemplar.) 

Stockholm 17 mars 2012 

Anita Börlin, Johan Ericsson Qvist, Kaj Fölster, Staffan Gunnarson ,Gunnar Hjert ,Rebecca 
Hybbinette ,Carl-Johan Kleberg ,Magnus Timmerby  

Styrelsens utlåtande: 

 

MOTION 17 
Kräv ändring av diskrimineringslagstiftningen 

Det förekommer en del märkliga fall som diskrimineringsombudsmannen driver. 
Nyligen handlade det om en person som inte ville hantera viss mat (fläskkött) under en 
utbildning p.g.a. sin religion. Samma skydd ges icke till en person som hade åberopat 
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vegetarianism som skäl.  Jag föreslår att Humanisterna arbetar aktivt för att få till en 
översyn av diskrimineringslagarna så att  

- en personlig övertygelse betraktas på samma sätt oavsett grund för denna (religion, ideologi 

eller personlig uppfattning). 

- bekännandet till en religion ska skyddas, inte religionens innehåll. 

Gunnar Lindholm 

Humanisterna Skaraborg 

Styrelsens utlåtande: 

 


