Tervetuloa! Welcome!
NORDIC VIEWS ON FREEDOM OF RELIGION AND THOUGHT ON 4th OF MARCH 2017 in
Helsinki, Kaisaniemenkatu 9.
The Seminar programme on Saturday at 10:00 to 18:00, open to all (in English):
Theme: The Nordic Countries
· The Nordic model and Nordic cooperation, Member of Parliament Erkki Tuomioja, PhD
· Presentations by the humanist associations on freedom of religion, followed by comments, approx.
10min/country
· Current issues from the European Humanist Federation (EHF), Julie Pernet, Policy Officer
· The process behind the Nordic Humanist Manifesto, Arnfinn Pettersen, HEF
LUNCH 13:00-14:00, at own expense
Theme: Children, youth and freedom of religion
· The rights of secular children, Kari Hännikäinen
· The teaching of the subject life stance in schools , Satu Elo, Finnish National Board of Education
COFFEE 15:00-15:30, free for all
· Democracy education, Tuomas Kurttila, the ombudsman for children
· The power of democracy and threats against democracy, Karin Creutz, Doctoral researcher
· Prometheus camps in Finland (confirmation in the other Nordic countries), Aatu Komsi, chairman
The seminar is held at the Nordic Culture Point (Nordisk kulturkontakt), Ting-salen, which is
located at Kaisaniemenkatu 9.
Welcome!

DINNER, at own expense at 8 pm Saturday *)

Arranged by
Humanist Association of Finland and The Union of Freethinkers of Finland

Järjestäjä- ja osallistujajärjestöt ovat Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin IHEU:n
(www.iheu.org) sekä Euroopan humanistisen federation EHF:n (http://humanistfederation.eu/)
jäsenjärjestöjä. Ne ovat hyväksyneet alla olevan yhteisen manifestin:
*) Pohjoismaisen seminaarin iltaruokailun paikka on vaihtunut aikaisemmin ilmoitetusta. Se on:
Kurdiravintola kulttuurikeskus Caisassa. ruokailu alkaa klo 20. Tarjolla on kana-, kikherne- ja
lammasjauhelihavaihtoehdot. Hinta on noin 20€. Jälkiruoka on erikseen, viinejä ja olutta voi ostaa.
Luvassa on pohjoismaista yhdessäoloa.

Nordic Humanist Manifesto
Pohjoismainen humanistimanifesti

1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset ovat osa
luontoa, syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvoltaan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä
omatunto.
2. Humanistien näkemyksen mukaan olemassaololle ei ole ennalta määritettyä tarkoitusta.
Jokaisella on vapaus etsiä elämälleen tarkoitus ja päämäärä omakohtaisen pohdiskelun, sosiaalisen
vuorovaikutuksen sekä ihmiskunnan tieteen, filosofian ja taiteen luoman rikkaan kulttuurin kautta.
3. Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittisyys ja kyseenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily
ja tieteelliset menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta saadaan luotettavaa tietoa.
4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki ajatukset ja mielipiteet, myös omansa. Meidän
tulee etsiä parhaita argumentteja ja muuttaa mielipiteitämme sekä tarkistaa vakaumuksiamme
silloin, kun ne voidaan osoittaa vääriksi. Sananvapaus on olennaisen tärkeää, jotta mielipiteitä
voidaan arvioida avoimessa keskustelussa.
5. Humanistit pitävät demokratiaa, laillisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia perimmäisinä arvoina,
jotka voidaan perustella järkisyin. Olemme osa yhteiskuntaa ja meillä on vastuu kanssaihmisistä ja
ympäristöstä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän on varmistettava planeettamme
elinkelpoisuus tuleville sukupolville.
6. Humanismi edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. Humanistit kunnioittavat uskonnonvapautta ja
jokaisen oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Valtion tulee olla sekulaarinen, eikä se saa
myöntää erioikeuksia minkään elämänkatsomuksen perusteella.

