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Inledning 

År 2009 kommer att vara en period av konsolidering, effektivisering och fokus på 
värdeskapande för medlemmar, samt politiskt inflytande. 

Världen har skakats av en finansiell kris under 2008. Vi vet inte hur länge den 
finansiella oron kvarstår och hur den påverkar enskilda människors ekonomiska 
förutsättningar att bidra till ideell verksamhet. Som organisation har vi tagit 
konsekvenserna av allt detta och anpassat vår kostnadskostym. 

Med små resurser ska vi åstadkomma mer. 

Förbundet består idag av 7 lokalavdelningar plus nätverk såsom Umeå och 
ExKristna. Varje lokalavdelning presenterar sin egen verksamhetsplan som 
tillsammans med denna verksamhetsplan utgör förbundets totala verksamhetsplan 
till kongressen 2009. 

Administration och teknik 
Vi har inlett 2009 med att byta ut vårt medlemsregister mot ett modernt 
medlemsregister, som både är mer flexibelt, mindre tidskrävande och möjliggör 
högre registerservice för våra medlemmar. 

Under året ska vi utveckla servicenivån ytterligare, och även utveckla samordningen 
mellan kansliet och lokalavdelningarna. 

Medlemsservice 
Vi har också inrättat en arbetsgrupp som arbetar med kreativ serviceutveckling 
erbjudanden och kunskapsutveckling och andra erbjudanden för våra medlemmar. 
Målet är att medlemskap i Humanisterna också skall innebära intressanta 
erbjudanden, kunskapsutveckling och andra möjligheter för våra medlemmar att 
växa och utvecklas som humanister. 

Humanistisk folkbildning 
Humanismen sprids av medlemmar som känner sig trygga i sin humanistiska 
livssyn och som känner sig bekväma och trygga med argument och exempel.. 

Humanisterna har under 2008 kraftigt utökat vår seminarie- och 
utbildningsverksamhet. Under kommande mandatperiod skall seminaire- och 
kursverksamheten utvecklas ytterligare. Målet är att alla medlemmar i Humanisterna 
ska ges möjlighet att deltaga i utvecklande folkbildning inom humanistisk filosofi 
och livsåskådning, debatt och argument och vanliga frågeställningar som 
Humanisterna möter. 

Sommarveckor om humanism 
För sommaren 2009 är vår förhoppning att det skall kunna bli än fler 
sommarveckor. Det motiveras av den stora ökningen av antalet medlemmar i 
förbundet med behov av kunskap av om vad humanism står för. Det är också 
angeläget med en större geografisk spridning. Förläggningen av en kurs till 
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Västsverige innebar en stor ökning av antalet deltagare från den regionen. Vi kan 
konstatera att vi under sommaren 2008 inte haft någon deltagare norr om Uppsala. 
Det är därför särskilt angeläget att få till stånd en vecka i norra Sverige. En speciell  
arbetsgrupp har inrättats för att utveckla denna verksamhet. Arbetagruppen består 
av Pelle Palm, Ylva Eliasson, Urban Jansson, Kjell Ericson och Agneta Liljesköld. 

En viktig uppgift för gruppen är att få till stånd sommarveckor på flera håll i landet,  
i första hand i norra Sverige men också i södra Sverige. En begränsande faktor för 
en expansion är tillgången till personer som är lämpliga som ledare. Det är därför 
en uppgift för gruppen att fundera på ledarrekryteringen. 

Sommaren 2009 arrangeras två introducerande sommarveckor: Åsa 22-26 juni och 
Löftadalen 10-14 augusti. 

En fortsättningskurs om Humanismen som livssyn arrangeras också, med rubriken 
”Konsten att leva, från Predikaren till Sartre” på Åsa Folkhögskola den 24 – 28 
augusti 2009. Ansvarig grupp för detta är Rolf Veidahl, Lennart Lindström, Bodil 
Almgren, Hans Petterson och Liisa Huskainen. 

Opinionsbildning  
Humanisterna har numera en etablerad opinionsbildande roll. Vår ambition är att 
påverka politiker och samhällsutveckling och opinionsbildning spelar en central roll 
i den processen. Politiken är idag oerhört beroende av opinionen och vilka frågor 
som media väljer att lyfta fram.  

Humanisterna skall därför fortsätta att arbeta strategiskt med opinionsbildning och 
samhällsdebatt.  

Humanistiskt nätverk i riksdagen 
Under våren 2009 tas initiativ till att bilda ett partiöverskridande humanistisk t 
nätverk i riksdagen, med riksdagsledamöter som delar humanismens sekulära 
värdegrund. Förbundet Humanisterna skall löpande förse detta nätverk med 
material och kompetensutveckling i de humanistiska frågorna. 

Kvinnors utsatthet i religiösa kontexter 
Under förutsättning att Humanisternas ansökan om statsbidrag beviljas (inlämnad 
mars 2009), planeras en speciell satsning på att upplysa om, förebygga och 
motverka religiöst förtryck av kvinnor. Med projektet avser Humanisterna att rikta 
in sig på den strukturella nivån och särskilt belysa de religiösa normer, värderingar 
och sedvänjor som kopplas till kön. En stor del av det kvinnoförtryck som existerar 
i världen, och även i Sverige, har sin grogrund i religiösa normer. Förtrycket kan till 
exempel yttra sig i att vissa flickor eller kvinnor inskränks i sin kroppsliga integritet 
och sexuella frihet, inte får delta i skolundervisning på samma villkor som pojkar 
eller män, inte får gifta sig med vem de vill, inte får klä sig hur de vill eller inte får 
möjlighet att studera eller delta i arbetslivet på jämställda villkor.  
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Syftet med Humanisternas projekt är att höja medvetenheten om religionens 
betydelse som process vid strukturellt förtryck av kvinnor, men också att skapa 
debatt och undanröja den försiktighet som för närvarande råder i förhållande till 
könsförtryck grundat i kulturella och religiösa normer.  

Projektet syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om religiöst motiverat 
könsförtryck, för att på så sätt få fler människor att engagera sig i problemen. 
Projektet syftar också till att påverka politiker att avsätta resurser till att bekämpa 
detta förtryck. För att uppnå målen ska Humanisterna bl.a. hålla offentliga 
seminarier och föreläsningar för politiker i frågan, trycka upp och dela ut 
informationsblad på flera språk och starta debatt i tidningar. Genom att samarbeta 
med organisationen ”Glöm Aldrig Pela och Fadime” har Humanisterna också 
möjlighet att hjälpa kvinnor som vill ta sig ur religiöst förtryck. 

Det övergripande målet är att öka medvetenheten hos allmänheten och hos 
politiker om religiösa normers strukturpåverkan och betydelse för kvinnoförtryck. 
På så sätt kan fler människor få upp ögonen för problematiken och hjälpa till att 
motverka förtryckande strukturer. Inom ramen för detta projekt ska Humanisterna: 

- anordna föreläsningar/seminarier om religiöst motiverat könsförtryck och 
publicerat debattartiklar i välkända tidningar, i syfte att göra allmänheten mer 
medveten om problemet.  

- ordna föreläsningar för politiker för att göra dem mer medvetna om problemet 
och öka motivationen att arbeta med det.  

- trycka upp informationsfoldrar på flera olika språk för att nå ut med information 
även till icke svensktalande.  

- sprida informationsbladen genom flyersutdelning i storstäder som Stockholm 
och Göteborg. 

- Inrättat en speciell projektgrupp/tankesmedja, som även efter projektets slut 
kommer att arbeta med frågorna. 

Ickereligiösa ceremonier  
Sedan länge har de religiösa samfunden tagit hand om de högtider som markerar 
viktiga faser i människors liv. Många människor, oavsett om de är religiösa eller 
inte, har ett behov av att högtidlighålla ett barns födelse, pojkens och flickans 
inträde i vuxen ålder, ingående av parrelation och begravning. 

All tillgänglig statistik visar att Svenska kyrkans ceremonier minskar i antal. 
Orsakerna är kända. Alltfler går ur Svenska kyrkan samtidigt som fler söker efter 
seriösa ickereligiösa alternativ.  

Humanisterna har här en viktig uppgift att fylla. Genom våra barnvälkomnanden, 
konfirmationer, vigslar och begravningar erbjuds alternativ, som till form och 
innehåll ständigt utvecklas. De svarar mot ett växande behov av alternativ till 
kyrkans ceremonier.  
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Genom att utveckla kvalitén och sprida tillgången av våra ceremonitjänster över 
hela Sverige kan vi följa exemplet från det norska Human-etisk forbund, vars 
ceremoniverksamhet stadigt vuxit liksom antalet medlemmar.  

Målet är att det ska finnas ickereligiösa ceremonialternativ för människor i hela 
landet för att högtidlighålla ett barns födelse, en ung människas inträde i vuxenlivet, 
etablerande av en parrelation samt livets upphörande.  

I november 2007 startade jubileumskampanjen för Humanisternas ceremoniservice 
”I Per Anders Fogelströms spår mot 2009”. Den kommer att pågå i 1,5 år fram till 
årsmötet 2009, då Humanisterna fyller 30 år.  

Ambitionen är att hösten 2009 hålla en ny kurs för humanistiska officianter, med 
fortsatt vidareutbildning virtuellt, i lokala nätverk samt genom närvaro vid 
”mentors” ceremonier. Under kommande mandatperiod hoppas vi att fler 
humanister skall ansöka om bli vigselförättare liksom officiella officianter i 
kommuner för barnvälkomnanden och begravningar.  

Livssynsläger för ungdomar 
Humanistisk konfirmation i form av lägerveckor kommer att genomföras i en mer 
begränsad omfattning under 2009, samtidigt som ett nytt upplägg för potentiell 
expansion ska utarbetas under hösten. Vi ska framförallt försöka få större 
ekonomisk stabilitet och bättre kontinuitet på ledarsidan i denna verksamhet, som 
varje år är mycket populär bland de som deltar. Utbildning, marknadsföring och 
planering för ett mer ingående samarbete med Unga Humanister finns också bland 
de frågor som kommer att tas upp. 

Medlemstidningen HumanistInfo (HI) 
HumanistInfo är vår medlemstidning, gratis för alla medlemmar. Vi vill satsa på en 
fylligare medlemstidning, fler sidor, mer intern förbundsdebatt och spännande 
artiklar av och med medlemmar. Utgivningsfrekvens är för närvarande 4 nr per år.  

HI ska ha en egen, informativ profil, anpassad till målgruppen och på ett tilltalande 
sätt skriva om ämnen som intresserar många läsare. Bevakningen av såväl riks- som 
lokala aktiviteter och olika möten inom förbundet, är väsentlig. HumanistInfo ska:  

• Vara vår viktigaste interna informationskanal.  

• Bidra till humanistisk folkbildning 

• Tjänstgöra som forum för det goda samtalet mellan medlemmar.  

• Uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningar och nätverk.  

• Inspirera till aktivt deltagande i lokala debatter och arrangemang som främjar 
humanismens sak.  

Ambitioner  

• Text och bilder ska hålla en hög och jämn kvalitet.  
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• Journalistiska synpunkter på läsarvänlighet samt nyhetsvärde har företräde.  

• Såväl rapportera om händelser som har ägt rum som presentera kommande 
aktiviteter. Prioritera sådant som ligger nära i tiden (bakåt och framåt). 

• Bemanningen ska vara så väl tilltagen att vi undviker sårbarhet. 

• Ansvaret mellan redaktionsmedlemmarna ska fördelas på ett sätt som gör att alla 
orkar med och tycker att HI-arbetet är roligt. (Här tas även personliga hänsyn 
om önskad inriktning.)  

• Lika många kvinnor som män i redaktionen. 

• Vi önskar ha många olika skribenter i varje nummer och strävar efter att dessa är 
geografiskt spridda – och att de aktivt bidrar i bevakning av vad som sker i 
Humanisternas Sverige. 

• Lokala reportage görs i möjligaste mån av (kontakt)person som ändå finns på 
plats.  

• Ha god framförhållning/planering, bl.a. för att inte orsaka förbundet onödiga 
utgifter. 

Tidskriften Humanisten 
Humanisten har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, till en kvalitetspräglad 
tidskrift för idé- och kulturdebatt, som väl kan konkurrera med andra idéburna 
tidningar som Axess, Arena, Neo eller Ortfront. Humanisten trycks numera i 
fyrfärg. 

Humanisten ska spegla och delta i kulturdebatten inom områden som livs-
åskådning, religionspsykologi och religionens samhällsroll, vetenskap och dess 
förhållande till pseudovetenskap, medicinsk etik och vårdetik, religionens roll i 
europeisk och internationell politik, postmodernism, socialkonstruktivism och 
identitetsfrågor samt livsåskådningarnas roll i integration och mångkulturalism.  

Tidskriftens värdegrund är upplysningstraditionen och humanismens sekulära etik. 
Tidskriften är ensam om denna profil i Sverige.  

Humanisten är inte en medlemstidning för medlemmar i förbundet Humanisterna, 
utan en fristående tidskrift för idé- och kulturdebatt. Detta är viktigt för 
möjligheten att få såväl kulturbidrag som annonsörer. Ambitionen är att tidskriften 
ska locka läsare till den humanistiska idédebatten, oavsett om de är medlemmar i 
Humanisterna och oavsett om de betraktar sig som humanister eller inte. 
Tidskriftens värdegrund är dock humanistisk, vilket skall framgå av ledarsidan och 
de ämnen som avhandlas.  

Humanisten har hög ambition att publicera kvalitativt originalmaterial, med minst 
en omfattande och unik originalintervju med svenska eller internationella 
personligheter i varje nummer.  
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Under 2009 kommer tidskriften Humanisten ges ut i fyra nummer, med ungefär 
dubbel tjocklek jämfört med den tidigare tidskriftsmodellen med sex nummer per 
år.  

Humanisternas Webb 
Humanisternas egen webbplats (www.humanisterna.se) skall vidareutvecklas mot 
mer multimediainnehåll- Videofilmer ges ett större utrymme. Webben skall löpande 
vidareutvecklas för ytterligare skapa attraktionskraft för Humanisterna. 

Podradio 
Humanisterna ska inleda arbetet med att starta en egen podradiostation. 

Internationella kontakter 
En rad konferenser och seminarier hålls i London i början av juni, då bland annat 
Darwinjubiléet uppmärksammas. Vi planerar att ha några svenska humanister på 
plats. 

En uppföljning av Östersjöprojektet är nu på gång och vi kommer att bidra med 
våra kontakter och erfarenheter från mötet i Stockholm 2006 inför 2nd Baltic 
Humanist Conference i Polen nästa höst, där tema kommer att vara ”Utbildning i 
ett sekulärt samhälle”. 

Vi har genom förbundssekreteraren Staffan Gunnarson också en plats i styrelsen 
för European Humanist Federation (EHF) och deltar under året i ett antal möten 
inom federationen. 

Ett utbyte mellan svenska och norska humanister planeras i form av ett besök av 
bla våra ceremoniaktiva i Oslo senare i år. 

Pride 2009 
Humanisterna planerar att medverka och manifestera det humanistiska budskapet 

Almedalsveckan 2009 
Humanisterna planerar att delta i Almedalsveckan 2009 i debatter, seminarium och 
informationsspridning. 

Bok- och bibliotek 2009 
Humanisterna har en lång tradition av medverkan på Bok- och Biblioteksmässan i 
Göteborg, under skicklig projektledning av Humanisterna Väst. 

Ordförandeskapet i EU 
Under Sveriges ordförandeskap i EU avser Humanisterna arrangera ett seminarium 
med fokus på våra frågeställningar på EU-nivå. Ett sådant seminarium planeras för 
hösten/vintern 2009.  

http://www.humanisterna.se/
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Darwin 200 år 
År 2009 firas Darwins 200-årsjubileum. Humanismens dag 24 oktober anordnas på 
detta tema.Humanisten uppmärksammar jubiléet i en rad artiklar och vi deltar vid 
seminarium i London. Ev ytterligare arrangemang kan komma ifråga.  

Löpande verksamhet under nästa period 
o 4-5 styrelsemöten 

o 2 förbundsrådsmöten 

o Utgivning av fyra nummer av HumanistInfo 

o Utgivning av fyra nummer av Humanisten 

o Intensifierad medlemsrekrytering, värvningskampanjer 

o Administrativa gruppen arbetar med att effektivisera information och 
kommunikation inom förbundet, inte minst genom Internet 

o Stimulera lokala aktiviteter och bildande av lokalavdelningar 

o Samarbeta med förbundet Unga Humanister, som numera är etablerat och 
självständigt i förhållande till förbundet Humanisterna. 

o Öka verksamheten med föredrag och seminarier, fler skolpresentationer etc. 

o Fortsätta att framträda i olika debatter och inslag i medierna 

o Arrangera Humanismens dag 

o Dela ut Hedeniuspriset  

o Löpande deltagande i den samhälleliga och politiska debatten via debatt-
artiklar, debattkvällar, seminarier, medverkan i radio- och TV-program etc. 


