FOR ET EUROPA MED ÆGTE RESPEKT FOR FRIHED,
LIGHED, SOLIDARITET OG MENNESKELIG VÆRDIGHED
Et humanistisk manifest til de europæiske valg

'Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.’ Artikel 1 i Verdenserklæringen om
menneskerettighederne afspejler humanismens fundament. På trods af mange fremskridt er disse
rettigheder imidlertid stadig ikke tilgængelige for alle. I Europa og resten af verden bliver en persons
rettigheder og muligheder her i livet i dag stadig bestemt af, hvor vedkommende er født.
For humanister er Verdenserklæringen om menneskerettighederne både et moralsk og politisk
udgangspunkt og en kilde til inspiration, som udgør fundamentet for vores grundlæggende værdier:
frihed, lighed, solidaritet og menneskelig værdighed. Forsvar for menneskerettighederne har fra
begyndelsen været et af de centrale kriterier for medlemskab af EU.
Humanister ønsker desuden at fremme sekularismens princip. Dette princip bygger på adskillelse af
kirke og stat for at garantere tanke-, ytrings- og trosfriheden og for at sikre, at alle er lige for loven. Når
stater baserer sig på sekularismen, garanterer det fundamentale rettigheder til alle uden
forskelsbehandling. På et tidspunkt, hvor populistiske røster søger at skabe splittelse, er der mere end
nogensinde brug for dette princip for at bevare sammenhængskraften og enheden på tværs af et
mangfoldigt Europa.
Sekularismen er grundlæggende humanistisk: åben og baseret på frisættelse af individet, respekt for
andre mennesker, det frie møde mellem ideer og arbejdet for større lighed gennem uddannelse.
Sekularismen garanterer værdighed for alle i deres valg her i livet.
Stigende ulighed, uløste migrationsproblemer, akutte klimaudfordringer, stigende populisme og
ekstremisme, utilsløret racisme og radikalisme og samfundets polarisering i debatten om disse emner
har gjort, at EU’s evne til på den ene side at forsvare sine værdier og på den anden side at bidrage til
løsningen af globale udfordringer i stigende grad bliver draget i tvivl. I stedet leder mange efter
kortsigtede nationale løsninger.
Som humanister mener vi, at det ikke som sådan er Europas kompetencer, der er spørgsmålet, men
snarere hvordan vi kan sikre, at vores værdier forbliver den grundlæggende drivkraft i et integreret
Europa. Dette manifest fremsætter en vision om et mere humant EU, som finder løsninger, der kan
fjerne den voksende uoverensstemmelse mellem EU’s værdier og dets førte politik. Et Europa, der i
sandhed er baseret på frihed, lighed, solidaritet og menneskelig værdighed.
Dette manifest er baseret på et omfattende memorandum udarbejdet af European Humanist
Federation (EHF) og stilet til de europæiske myndigheder, og det er denne linje, EHF’s nationale
medlemsorganisationer vil følge.

VORES FORSLAG
BEVARELSE AF RETSSTATEN OG DEMOKRATIET
Vores muligheder for at fremme humanistiske værdier, sekularisme, menneskerettigheder og
fundamentale frihedsrettigheder kræver, at institutionerne værner om demokratiet og retsstaten.
Derfor opfordrer vi til, at der etableres en permanent mekanisme til overvågning af den demokratiske
udvikling i medlemsstaterne, at respekt for demokratiet og retsstaten bliver en forudsætning for at
modtage penge fra EU, og at der indføres forbedret domstolskontrol, når en medlemsstat forsømmer
at efterleve EU’s værdier.
BORGERORGANISATIONER SOM MODKRAFT OG EN VIGTIG FAKTOR I ARBEJDET FOR AT
FREMME EUROPÆISKE VÆRDIER
Over hele Europa er borgerorganisationer med til at forankre de europæiske værdier, og de fungerer
som en modvægt til den institutionelle magt. EU bør drastisk øge sin støtte til nationale, sekulære
borgerorganisationer på græsrodsniveau og til EU-netværk, der arbejder for at fremme retsstaten. EU
bør endvidere udnævne en kommissær med ansvar for dialog med borgerorganisationerne, forbedre
mekanismerne i det europæiske borgerinitiativ og gøre EU-borgerskab mere håndgribeligt ved at
forbedre gennemsigtigheden og give muligheder for, at borgerne bliver involveret i alle faser af
beslutningsprocesserne.
BESKYTTELSE AF EN SEKULÆR VISION FOR EUROPA
EU er et sekulært projekt, som i dag trues af voksende lobbyisme af ekstremt religiøs karakter, der
søger at underminere vores institutioners upartiskhed. Forsøg på at involvere endnu flere religiøse
organisationer i EU’s beslutningsprocesser bør afvises, og vi opfordrer til større gennemsigtighed i
forhold til eksisterende interessegrupper og deres finansiering.
FORSVAR FOR TANKEFRIHED FOR ALLE
EU bør konsekvent fremhæve, at tankefrihed og religionsfrihed inkluderer retten til ikke at praktisere
en religion eller til at skifte religion eller overbevisning, og at de ikke må bruges til at begrænse andre
menneskers fundamentale frihedsrettigheder. EU’s institutioner bør tage skridt til at beskytte ikketroende i Europa og resten af verden samt sikre, at EU’s retningslinjer om fremme og beskyttelse af
religions- og trosfrihed bliver implementeret og evalueret effektivt, herunder via upartisk undervisning
af EU-delegationer.
FORSVAR FOR YTRINGSFRIHEDEN
Undtagen når det drejer sig om opfordringer til had, forskelsbehandling eller vold, giver ytringsfriheden
ret til at kritisere en religion, en religiøs organisation, dens repræsentanter eller dens følgere. EU bør
tydeligt tage stilling til fordel for ytringsfriheden, herunder ved at opfordre til, at blasfemi og
”krænkelse af religiøse følelser” afkriminaliseres i Europa og resten af verden.
FRIE OG PLURALISTISKE MEDIER SOM FUNDAMENTET FOR FRISÆTTELSE AF BORGERNE
Frie og mangfoldige medier muliggør udviklingen af en pluralistisk offentlig debat, der giver borgerne
mulighed for at møde andres meninger og danne deres egne. EU bør etablere systematisk overvågning
af pressefriheden og mediernes pluralisme og koncentration i hver enkelt EU-medlemsstat. EU bør
straks gøre noget ved problemet med journalisters og whistlebloweres sikkerhed og forstærke det
europæiske samarbejde om at bekæmpe misinformation.
VALGFRIHED, EN BYGGESTEN FOR MENNESKELIG VÆRDIGHED
Valgfrihed er altafgørende for menneskelig værdighed, og alle bør derfor have muligheden for selv at
træffe valg, der påvirker deres egne liv. EU bør beskytte europæiske borgeres valgfrihed og deres ret
til at træffe beslutninger ud fra deres overbevisning og verdenssyn. Især bør EU aktivt arbejde for at
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fremme seksuelle rettigheder, herunder rettidig, sikker og prisbillig adgang til prævention, abort og
mødrehjælp samt omfattende seksualundervisning i samtlige medlemsstater. Det bør desuden
anerkende retten til en værdig død og opfordre medlemsstaterne til at vedtage positiv lovgivning på
dette område.
ET SAMFUND, SOM VÆRDSÆTTER ALLE MENNESKER FOR DET, DE ER
EU bør optrappe sin indsats for at bekæmpe alle former for forskelsbehandling og vedtage det
horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling, der har været under udarbejdelse siden 2008. EU og
dets medlemsstater bør fremme ambitiøse handlingsplaner for ligestilling mellem kønnene, opfordre
til, at kvinder deltager på alle niveauer i EU’s institutioner, og ratificere Istanbul-konventionen. De bør
desuden afholde sig fra skævvredne natalistiske politikker, der underminerer kvindefrigørelsen. De bør
endvidere optrappe deres indsats mod forskelsbehandling af LGBTI-personer, herunder juridisk
anerkendelse af LGBTI-par i alle medlemsstater, en tryg skolegang for unge LGBTI-personer og børn af
LGBTI-par samt bekæmpe forskelsbehandling på baggrund af kønsidentitet og kønsudtryk.
INGEN MENNESKELIG VÆRDIGHED UDEN SOCIAL RETFÆRDIGHED OG FAIRNESS
EU-myndighederne bør tillade større fleksibilitet i budgetterne for at prioritere kampen mod
økonomisk ulighed i den næste flerårige finansielle ramme. De bør implementere de 20 principper i
den europæiske søjle for sociale rettigheder, fastsætte en mindsteløn på et passende niveau i hvert
enkelt EU-land, styrke det europæiske ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, øge indsatsen mod social
dumping, styrke dialogen om sociale emner i Europa og levere offentlige tjenester af høj kvalitet i
henhold til principperne om universalitet og lige adgang.
SEKULÆR OG OFFENTLIG UDDANNELSE SOM BETINGELSE FOR LIGHED
Eftersom borgerkompetencer er fundamentale for borgernes mulighed for at opnå succes i livet og
sætte deres præg på samfundet, bør Europa udvikle borgerundervisning og skærpe sit fokus på
tankefrihed, kritisk stillingtagen og medieforståelse, forbedre anerkendelsen af færdigheder opnået i
uformelle uddannelsesmiljøer som kulturelle aktiviteter og sport samt facilitere, at civilsamfund og
lærere yder en multidisciplinær indsats for at udvikle specialiseret undervisningsmateriale. EU bør
endvidere promovere nøjagtige medicinske og sundhedsrelaterede oplysninger baseret på
videnskabelig evidens.
VURDERING AF FORSKNING OG TEKNOLOGI
Forskning og innovation bør foregå med udgangspunkt i den frie tanke og den videnskabelige metode
og forankres i en demokratisk formuleret etisk ramme. EU bør sikre, at religiøse dogmer ikke får
indflydelse på videnskaben, især på stamcelleforskningen. Fleksibilitet og forenkling bør blive
hovedkræfterne i EU’s næste rammeprogram for forskning og udvikling, så civilsamfundet kan bidrage
til, at resultaterne bliver tilgængelige for borgerne. Samfundsvidenskaberne og deres indflydelse på
politik bør fremhæves. Der er akut behov for et sæt europæiske retningslinjer for anvendelse af
teknologien, især transhumanisme og kunstig intelligens, inden der udarbejdes globale standarder, og
denne anvendelse skal kontrolleres samfundsmæssigt af en tilstrækkeligt repræsentativ gruppe
samfundsaktører. Det foreslås desuden at oprette et europæisk agentur til overvågning af, hvilke
konkrete konsekvenser det vil få på samfundet at anvende kunstig intelligens.
EN FÆLLES INDVANDRINGSPOLITIK BASERET PÅ SOLIDARITET OG ANSVARLIGHED
Europa kan kun håndtere migrationsspørgsmålet gennem solidaritet mellem medlemsstaterne og
solidaritet med migranterne. EU er nødt til at vedtage en fælles indvandringspolitik. Fraværet af en
sådan politik er en hån mod menneskerettighederne for de involverede. EU bør oprette sikre og lovlige
adgangsruter og modtagelsescentre for asylsøgere, revidere Dublin-forordningen, sikre ligelig
fordeling og solidaritet mellem medlemsstaterne, fremme integrationen og uddanne personale i
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korrekt håndtering af komplekse sager som asylansøgere med LGBTI- eller ateistbaggrund. EUretningslinjer på dette område kunne have en gavnlig virkning.
ET STÆRKT EUROPA, SOM ARBEJDER FOR FRED OG MENNESKERETTIGHEDER PÅ DEN
GLOBALE SCENE
Hvis EU skal kunne arbejde for at fremme fred og menneskerettigheder, skal det selv være uangribeligt.
Det bør desuden forbedre sin beslutningsprocedure på det udenrigspolitiske område ved at afskaffe
enstemmighed i Rådet, involvere Europa-Parlamentet mere, styrke det diplomatiske netværk i Europa,
gøre menneskerettigheder til grundlaget for sine globale indsatser, forbedre sin indsats for afvæbning
og bekæmpelse af spredning af våben samt garantere respekt for international lov i alle situationer.
SOLIDARITET MED KOMMENDE GENERATIONER: KLIMAFORANDRINGERNE OG
BÆREDYGTIG UDVIKLING
Effekten af den globale opvarmning er på nuværende tidspunkt videnskabeligt bevist og kvantificeret.
På trods af evidensen er kortsigtet konkurrencementalitet og vanetænkning dog stadig
fremherskende. EU skal implementere Paris-aftalen fuldt ud, forbedre kvaliteten af luft, vand og
fødevarer, beskytte biodiversiteten, investere i bæredygtig transport, fremme cirkulær økonomi og
reformere landbruget. Det bør føre an i arbejdet på at nå FN’s verdensmål og optrappe kampen mod
skatteunddragelse og finanssvindel. Det bør sikre, at de fundamentale rettigheder respekteres i
handelsaftaler.
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