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HUMANISTERNA SYD 

VÅR VERKSAMHET 

Styrelsen 

Styrelsen har sammanträtt nio gånger under verksamhetsåret. 

 

Nyvalde ledamoten Rickard Kentander har under året lämnat styrelsen på egen begäran. 

 

Humanistfika 

Humanisterna Syd har som ambition att ungefär en gång i månaden (med undantag för 

semestersäsonger) arrangera Humanistfika, vanligtvis i IOGTs lokaler på Bantorget i Lund. Det är 

avspända träffar där vi bjuder på fika och samtalar runt olika teman och ämnen, ibland med inbjudna 

gäster. Vi brukar även ha bokbord där vi erbjuder böcker till förmånliga priser. Humanistfika har visat 

sig vara ett bra forum för djupare diskussioner och samtal av mer personlig karaktär. 

 

Urval av humanistfika: 

 

31 maj 2017 - Föredrag om Barn- och tvångsäktenskap 

Med Christina Malmqvist, socionom som arbetar som samordnare i hedersfrågor i Lunds kommun. 

Varje år när höstterminen startar står några bänkar tomma. Unga tjejer har blivit bortgifta under               

sommaren. Hur vanligt är barn- och tvångsäktenskap? Vad säger lagen? Vad kan göras?  

 

 

25 oktober 2017 - Introduktion till Humanism och det sekulära samhället 

Humanismen som ideologi och livsåskådning presenterades av ordförande Magnus Timmerby, med           

efterföljande diskussion. 

 

11e december 2017 - #metoo 

Medborgarkampanjen #metoo har växt enormt. Sedan oktober har miljoner kvinnor vittnat på            

internet om att de blivit sexuellt hotade eller antastade av män. Det handlar inte bara om                

närmanden som går över gränsen, utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition               

för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster. 
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Skolbesök 

En del av vårt utåtriktade arbete är skolbesök. Vid dessa besök introducerar vi eleverna till               

Humanismen som livsåskådning och diskuterar dess olika element såsom rationalitet, kritiskt           

tänkande, medkänsla och ansvar för vår omvärld osv, ibland i samarbete med Vetenskap och              

Folkbildning Skåne. Under året har flertalet skolbesök anordnats, bl a på S:t Petri skola i Malmö,                

Hermods Gymaniseskola i Malmö, Malmö Latinskola, Furuboda Folkhögskola, Polhemsskolan i Lund. 

 

 

Meningen med livet – samtal mellan humanist och kristen 

6e februari 2018 bjöd Föreningen Credo i Lund in till samtal mellan en humanist och en kristen om                  

meningen med livet. Från Humanisterna Syd deltog ordförande Magnus Timmerby och som            

samtalspartner deltog Oskar Wikdahl (kristen och blivande religionslärare). 

 

Fadimedagen 

Fadimedagen år 2018 hölls den 21 januari i Rådhuset i Malmö, arrangerad av föreningen Glöm Aldrig                

Pela och Fadime tillsammans med Humanisterna Syd. Temat i år var Finns det könsapartheid? 

 

Fadimedagen inleddes med ett anförande av ordförande Magnus Timmerby. Efter det följde tal av              

Mariam Taheri, ordförande i GAPF Syd och panelsamtal runt årets tema med Stina Malmqvist,              

hederssamordnare i Lund, Stina Karlgrund, polisintendent Region syd, Margot Olsson,          

kvinnofridssamordnare i Malmö stad, Juno Blom, hedersvåldssamordnare på länsstyrelsen i          

Östergötland, Mariam Taheri, ordförande i GAPF Syd. Eftermiddagen innehöll även framförande av            

två dikter, skrivna av Devein Rexvid vid Umeå Universitet. De framfördes av Gunnar Hjert och Anders                

Moberg. 

 

3 



HUMANISTERNA SYD 

 

 

Kippavandring i Malmö 

Den 19e december anordnas Kippavandringen i Malmö med ca 500 deltagare. Vandringen 

avslutades med tal av bl a Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, 

Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Torbjörn Tegnhammar 

(M), kommunalråd i Malmö samt talare från andra partier. 

 

Humanisterna försvarar rätten att få utöva sin religion fri från all form av hat, våld och rasism 

eftersom det ingår i de mänskliga rättigheterna att ägna sig åt religionsfrihet och även fri från 

religion. Deltog från Humanisterna gjorde bl a vice ordförande Caroline Bilander. 

 

Besök hos Humanisterna Väst 

Den 2e november 2017 höll ordförande Magnus Timmerby ett föredrag för Humanisterna Väst i              

Göteborg om humaniströrelsen internationellt. ”I Sverige är det lätt att vara ateist och humanist,              

men i stora delar av världen kan det innebära livsfara. Visste du att svenska Humanisterna är                

medlem i EHF och IHEU, som har 130 medlemsorganisationer och är representerade i FN:s Råd för                

mänskliga rättigheter? Att det finns humanistiska skolor i Uganda och Tyskland och ett humanistiskt              

universitet i Nederländerna? Att flera länder har en lång tradition av humanistiska stödpersoner på              

sjukhus, i armén, i fängelser? Att Indien har en lång historia av humanism och rationalism?” 

 

 

Ceremonier – minikonferens i Lund 

1e november 2017 anordnade Humanisterna Syd en minikonferens för verksamma officianter i södra 

Sverige. Tanken var att officianterna skulle få en möjlighet att få träffas och utbyta erfarenheter 
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samt samtala kring vad det innebär att vara utbildad och examinerad officiant av Humanisterna. 

Närvarande var Nina Faartoft från Danmark, Gunnar Hjert, Yvonne Jandréus, Bodil Adler, Helen 

Hansson samt Kåge Klang. Även intresserade medlemmar hade infunnit sig. 

 

 

 

Föreningsliv på Lunds Stadsbibliotek 

7e oktober 2017 var vi inbjudna till Lunds Stadsbibiliotek för att presentera oss under rubriken ”Möt                

föreningslivet i Lund”. Ordförande Magnus Timmerby gav en kort introduktion, delade ut broschyrer             

och svarade på frågor från publiken. 

 

Jag är barn - Konferens hos Kvinnorättsförbundet 

I september bersökte vi Kvinnorättsförbundets konferens “Jag är barn”. Kvinnorättsförbundet i           

Malmö bedriver en ideell verksamhet för mammor och barn som har tvingats fly för sina liv då de har                   

utsatts för hedersrelaterat våld i nära relation. Man hanterar även hedersvåld, tvångs- och             

barnäktenskap med rådgivning och vägledning. Övervägande delen av barnen och mammorna har            

skyddad identitet. 

 

Malmö Pride 

6e augusti 2017 anordnades den årliga Prideparaden i Malmö. Precis som förra året gick ungefär 10                

000 människor i paraden, och precis som förra året deltog Humanisterna Syd tillsammans med              

Vetenskap och Folkbildning Skåne. Ca 20 Humanister deltog under parollen Vi tror på kärleken.  

 

Nytt för i år var att vi tillsammans med Vetenskap och Folkbildning även deltog som utställare i Pride                  

Park i Folkets Park, och gav oss tillfälle att kontinuerligt möta intresserade Pridedeltagare hela              

Prideveckan.  

 

5 



HUMANISTERNA SYD 

 

 

 

Humanisterna på scouternas Jamboree 2017 

I augusti 2017 var Humanisterna inbjudna till Scouternas stora Jamboree, där 11 000 scouter och               

ledare från hela landet slår läger i en vecka. Som tidigare år var platsen Rinkabyfältet utanför                

Kristianstad. Det var stort och välorganiserat med massor av aktiviteter och Humanisterna var             

inbjudna på temat livsåskådning. Scouterna ordnade en rad aktiviteter kring livsåskådning för att             

inspirera till reflektion och samtal kring scoutlagens första punkt: ”En scout söker sin tro och               

respekterar andras.” Vi deltog i aktiviteterna Morgonsamling, Livsåskådningstältet och         

Reflektionsrundan. 

 

 
 

Övriga pubkvällar 

#metoo 

28e november 2017 höll vi en pubkväll på “metoo - temat på vår stampub i centrala Malmö, Sir 

Toby’s. Precis som vid Humanistfikan i december i Lund diskuterades kampanjen som vissa menar är 

den största kvinnorörelsen sedan rösträtten.  
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Artificiell Intelligens 

Vice ordförande Caroline Bilander hade tagit initiativ till träffen på Sir Toby’s den 26e oktober 2017 i 

Malmö och inledde kvällen med en presentation av ämnet  Artificiell Intelligens. Caroline gick 

igenom definitioner av begreppet och en kort historik av utvecklingen inom ämnet. Sedan följde en 

livlig och spretig diskussion. Saker som diskuterades var bl. a. kommer det finnas några jobb kvar till 

oss människor i framtiden, kommer vi att få mer fritid och kunna förverkliga oss själva om 

maskinerna tar över produktionen och vad det innebär för möjligheter och faror för 

samhällsutvecklingen. 

 

 

 

Årsmöte 

Årsmötet 2017 hölls den 9e maj. Som vår tradition bjuder hade vi årsmötet till ära en inbjuden                 

gästordförande, Professor i Associativ inlärning vid Institutionen för experimentell medicinsk          

vetenskap, Lunds universitet Germund Hesslow. Germund höll i ordförandeklubban under mötet och            

följde upp med det uppskattade föredraget ”Kan vi lita på vetenskapen?”. 
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MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
Vår utåtriktade kommunikation har fortsatt skett genom våra tidigare kanaler. 

Facebook 

På sidan publicerades all officiell information från Humanisterna Syd, bl a inkluderande            

Facebook-event för vår utåtriktade verksamhet med möjlighet för intresserade att anmäla sig. 

facebook.com/humanisterna.syd 

 

Vår diskussionsgrupp, Humanisterna Syd - Öppet forum, har fortsatt som diskussionsplattform för            

medlemmar och intresserade. 

facebook.com/groups/humanisternasyd 

Meetup 

Meetup är ett socialt nätverk och en portal, på flertalet plattformar inkl web, Android och iOS, med                 

ca 30 miljoner användare världen över som fokuserar på att samla människor baserat på olika               

ämnen och intressen. Vår utåtriktade verksamhet presenteras numera där i form av s k Meetups               

(liknande Facebook-events) med möjlighet för intresserade att anmäla sig. 

meetup.com/Humanisterna-Syd 

Instagram 

Instagram är en social nätverkstjänst med ca 600 miljoner användare centrerad runt delning av              

bilder. Vår utåtriktade verksamhet presenteras där. 

instagram.com/humanisternasyd / @humanisternasyd 

Hemsidan 

Förbundet lanserade i mars 2017 en ny hemsida med undersidor för lokalföreningarna. Där har vi               

presenterat grundläggande information om vår verksamhet, styrelsen och våra informationskanaler.          

Sidan innehåller även ett gemensamt kalendarium för lokalavdelningarna där vi la upp eventen som              

ingår i vår utåtriktade verksamhet. 

humanisterna.se/syd 

 

Vår egen sida har varit vår primära kanal på webben, där vi publicerat officiell information om vår                 

verksamhet, presentationer om våra events, funderingar i form av debattartiklar mm. Våra event har              

även lagts upp på websidans kalendarium (Google calendar). 

humanisternasyd.wordpress.com 
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