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E

uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De
progressiva värden vi värnar står inför stora utmaningar. Radikala
populistiska partier har medvind, konservativa samhällsnormer
består i många medlemsländer och religiösa extremister bedriver
lobbying på EU-nivå.

Inför det kommande EU-valet anser Europeiska humanistfederationen
(EHF) att EU bör ta hänsyn till följande ståndpunkter, till gagn för alla
europeiska medborgare.

Det sekulära samhället och europeiska institutioner
EU-institutioner måste förbli oberoende av alla religioner och trosföreställningar.
Enskilda EU-tjänstemän måste bibehålla strikt neutralitet i sina offentliga och officiella
uttalanden och handlingar, oavsett sin personliga tro.
Att tro eller inte tro är varje medborgares rätt och privata angelägenhet, men allt
religiöst inflytande i politiken och i hur samhället organiseras måste undvikas. Sedan
fastställandet av Lissabonfördraget 2009 krävs att EU-institutioner håller "öppen,
transparent och regelbunden dialog" med såväl kyrkor som icke-konfessionella
organisationer. Alltför ofta har de icke-religiösa ignorerats eller fått undermåligt
mottagande, även om ett klagomål från EHF till EU-ombudsmannen nyligen ledde till
vissa framsteg.
EHF anser att EU måste:







Fullt ut respektera principen om separation mellan offentliga myndigheter
och kyrka;
Visa vaksamhet och försvara sekularismen mot de som direkt eller
indirekt utmanar grundläggande rättigheter såsom jämlikhet, HBTrättigheter, tanke- och yttrandefrihet, kvinnors rätt till sin egen kropp,
sexualundervisning, fri forskning, tillgänglig utbildning för alla, mm;
Förtydliga sina riktlinjer för hur artikel 17 TFEU ska genomföras i
europeiska institutioner, vilket (exempelvis) innefattar vem som tillåts
medverka och vilka frågor som diskuteras;
Garantera fullständig transparens i hur experter och etiska kommittéer
tillsätts för de europeiska institutionernas arbetsgrupper.

Europeiska Humanistfederationen samlar över 50 humanistiska och sekulära
organisationer i Europa och värnar åtskillnaden mellan religion och politik på europeisk nivå.
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Campus de la Plaine ULB,
Access 2 B-1050 Brussels
T +32 2 627 68 11
www.humanistfederation.eu

1

Försvar av rättsstat, demokrati och
mänskliga rättigheter
Populistiska rörelser har vuxit i Europa i mer än 20 år och den finansiella och
ekonomiska krisen har förvärrat problemet. De angriper demokratins grunder och
utgör inget trovärdigt politiskt alternativ. De underblåser sociala spänningar och
misstro mot den demokratiska processen. De bidrar vidare till spridningen av rasism,
xenofobi och homofobi i strid med mänskliga rättigheter och underminerar det
europeiska projektet. Läget kräver ett kraftfullt och samordnat europeiskt svar.
EHF uppmanar EU att:










Upprätthålla unionens grundläggande värderingar och agera med alla
diplomatiska och juridiska medel mot medlemsstater som bryter mot dessa
värderingar och som avviker från gemensamma EU-överenskommelser, samt
upprätta en rättsstatlig mekanism (Köpenhamnskommission eller annan
grupp på hög nivå) för att säkerställa att alla medlemsstater följer lag och rätt;
Skapa en samordnad strategi för att bekämpa spridningen av
fundamentalism och populistiska partier;
Inta en proaktiv hållning i alla sina institutioner (kommissionen, rådet och
parlamentet) för att fullgöra lagstiftningen mot diskriminering;
Trycka på för att avskaffa medlemsländers lagar mot hädelse, enligt
Europarådets rekommendation;
Försvara de demokratiska och sociala rättigheterna för europeiska
medborgare, framför allt i medlemsstater som är utsatta för ekonomiska
åtstramningar från internationella institutioner;
Tillse att offentlig service av hög standard etableras eller upprätthålls;
Främja det europeiska medborgarskapet så att medborgare aktivt deltar i
offentliga beslut.
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Policy för vetenskaplig forskning
Forskningspolitiken måste vara fri från religiösa veton. Forskning ska baseras på
förnuft och vetenskaplig metod, under överinseende av oberoende etiska råd.
EHF uppmanar EU att:





Värna den akademiska friheten som grunden för vetenskaplig forskning.
Fri forskning begränsas av ekonomiska medel, samhällsordning och lag, vilka
bestämts demokratiskt;
Motstå försöken från vissa religiösa organisationer att hindra europeisk
forskning på grundval av religiösa doktriner;
I sin beslutsprocess ta hänsyn till allmänna intressefaktorer som med
nödvändighet måste ingå i europeisk forskning. Prioriteringarna för sådan
forskning bör inte enbart baseras på ekonomiska överväganden.

Internationella relationer
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Internationella relationer bör respektera mänskliga rättigheter och friheter med staten
som garant och ta avstånd från all form av diskriminering, såsom på grund av kön,
sexuell läggning, etnisk härkomst, religion eller livsåskådning.
EHF uppmanar EU att:






Särskilt värna respekten för mänskliga rättigheter och rättsstaten i alla
framtida anslutningar av länder till den Europeiska unionen;
Säkerställa att samverkansavtal med Europeiska unionen innehåller höga
krav på demokratiska villkor;
Inta ett proaktivt förhållningssätt för att stödja samvetsfrihet och
religionsfrihet i Europeiska unionens samarbetsländer, vilket innefattar rätten
att inte tro samt att byta tro;
Försvara yttrandefriheten, vilken inkluderar rätten att kritisera religiösa och
andra övertygelser, och arbeta för avskaffandet av hädelselagar i världen.
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