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E

uropean elections in May 2014 will be crucial for humanists in
Europe. The rise of radical populist parties, the persisting societal
conservatism in several EU Member States and the extremist
religious lobbying at EU level are challenges to the progressive values
we defend.
In the perspective of coming EU elections, the European Humanist
Federation (EHF) believes that the EU should take the following
considerations into account for the benefit of all European citizens.

De
seculiere
instellingen

wetten

en

de

Europese

Europa en zijn instellingen zijn idealiter onafhankelijk van filosofische of religieuze
opinies, uitgedrukt door individuen of drukkingsgroepen, en worden geacht elke
inmenging van kerken in de politieke sfeer te weigeren.
Religieuze factoren mogen geenszins de politieke keuzes en de organisatie van de
samenleving beïnvloeden. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
in 2009 houden de Europese instellingen op grond van artikel 17 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) een "open, transparante en
regelmatige" dialoog met kerken en niet-confessionele organisaties. Maar ondanks
een recente herschikking ten gunste van de niet-confessionele organisaties, geeft
men duidelijk de voorkeur aan de dialoog met de kerken.
De EHF vraagt aan de Europese instanties:
-

het principe van de scheiding tussen kerk en staat met de nodige scrupules te
eerbiedigen;

-

het secularisme te blijven verdedigen tegenover zij die geneigd zijn terug te
komen op het verworven karakter van de mensenrechten: gendergelijkheid,
holebirechten (lesbiennes, homo’s, bisexuelen en transgenders), de vrijheid van
geweten en meningsuiting, seksuele en reproductieve rechten van vrouwen,
seksuele opvoeding, bevordering van vrij onderzoek, toegang tot onderwijs voor
allen…;

-

duidelijke richtlijnen te bepalen voor de toepassing van artikel 17 VWEU door de
Europese instellingen, zowel in termen van keuze van gesprekspartners als in
termen van de onderwerpen die kunnen worden besproken, conform het verzoek
van de Europese Ombudsman;
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-

te ijveren voor volledige transparantie en een goed evenwicht bij de
samenstelling van de deskundige en de ethische commissies die de Europese
instellingen bijstaan.

De verdediging van de rechtsstaat, de
democratie en de mensenrechten
Sinds 1980, en zeker sedert de financiële crisis van 2008, hebben populistische
partijen zich vermenigvuldigd in Europa. Ze vallen de democratie in haar
fundamenten aan en bieden geen geloofwaardig alternatieve politiek. Als symptomen
van een groeiende volkswoede tegen de economische crisis, versterken deze
bewegingen de sociale spanningen alsook het wantrouwen van de burger ten
overstaan van de traditionele democratische processen. Ze zijn ook rechtstreeks
betrokken bij de trivialisering van racistische, xenofobe en homofobe uitspraken en
het in diskrediet brengen van het Europees project. De situatie noopt tot een sterk en
overlegd Europees antwoord.
De EHF vraagt:
-

de fundamentele waarden van de Europese Unie te verdedigen en met behulp
van diplomatieke en legale middelen streng op te treden tegen de lidstaten die
deze waarden schenden en afwijken van de gemeenschappelijke Europese
regels alsook een onafhankelijke instantie in het leven te roepen die toeziet op
het respect van de lidstaten voor de waarden;

-

een gecoördineerde strategie te voeren tegen de opkomst
fundamentalisme en populistische partijen van welke strekking ook;

-

binnen alle Europese instellingen (Commissie, Raad en Parlement) een
proactieve houding aan te nemen om het dispositief van antidiscriminatie in de
Europese Unie te vervolledigen;

-

de staten ertoe aan te zetten alle nationale wetten tegen blasfemie op te heffen
zoals aanbevolen door de Raad van Europa;

-

de sociale en economische rechten te garanderen, in het bijzonder in de lidstaten
die hard worden getroffen door bezuinigingsmaatregelen vanwege de Europese
en de internationale instellingen;

-

om het behoud of het creëren van hoogwaardige openbare diensten te
verdedigen;
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-

om het Europese burgerschap en de actieve bijdrage van de burgers aan de
openbare besluitvorming te bevorderen.

Het onderzoeksbeleid
Dit beleid moet vrij zijn van religieuze overtuigingen en voorschriften. De enige
leidraden bij het voeren van wetenschappelijk onderzoek zijn de rede, het experiment
en het bewijs, binnen het kader van de ethiek.
De EHF vraagt:
-

het vrij onderzoek als basis van wetenschappelijke research te verdedigen. Deze
wordt begrensd door de middelen, de openbare orde en de wet die een
weerspiegeling is van democratisch besloten maatschappelijke keuzes;

-

te weerstaan aan de pogingen van sommige religieuze organisaties om de
ontwikkeling van het Europese onderzoek te belemmeren in naam van het
voorgeschreven dogma’s, wat niet valt onder de consensus binnen de Europese
Unie;

-

het onderzoek te voeren op basis van criteria van algemeen belang en niet
uitsluitend op grond van economische criteria.

De buitenlandse betrekkingen
Deze moeten zich inschrijven in het kader van de mensenrechten en het
internationaal recht (meer bepaald het humanitaire), de individuele vrijheden en de
afwijzing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht, seksuele
geaardheid, afkomst of overtuigingen.
De EHF vraagt:
-

dat elk toetredend lid de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat
onderschrijft;

-

ervoor te zorgen dat de samenwerkingsverbanden van de Europese Unie - in het
bijzonder met landen in het Zuiden – veeleisende voorwaardelijkheidsclausules
inzake democratie bevatten.
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-

de vrijheid van geweten en overtuiging te promoten bij de buitenlandse
betrekkingen van de Europese Unie. Dit houdt de verdediging in van de vrijheid
om niet te geloven en de vrijheid om te veranderen van levensbeschouwing;

-

bijzondere aandacht te besteden aan het decriminaliseren van godslastering en
aan de verdediging van de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van
godsdienstige en filosofische overtuigingen.
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