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INTERNASJONAL STRATEGI: 

HVORFOR OG HVORDAN 

Hvorfor en internasjonal strategi? 
Human-Etisk Forbund er en av verdens største humanist-organisasjoner, med en 

medlemsmasse og ressurser få nasjonale humanist-organisasjoner kan måle seg med. Siden 

1956 har vi gått i bresjen for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn – for friheten til å velge 

selv – og oppnådd mange seire underveis. Vårt tilbud om humanistiske (tidligere borgerlige) 

seremonier for livets store begivenheter er nok det mange forbinder oss sterkest med.  Vi har 

kjempet for reell livssynsfrihet og likebehandling av ulike livssyn, ikke minst i den offentlige 

skolen. Det var vi som tok saken om det nye kristendomsfaget (KRL) til den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstolen og vant fram. Vi har fått gjennomslag for skille mellom stat og 

kirke, og selv om vi ikke er helt i mål, er prosessen godt i gang og irreversibel. Vi jobber nå for å 

sikre like rettigheter til livssynsbetjening innen ulike offentlige institusjoner. Human-Etisk 

Forbund var tidlig ute og støttet kvinnebevegelsens krav om selvbestemt abort, og vi var det 

første livssynssamfunnet som foresto partnerskapsinngåelser og viet likekjønnede par.  Kort 

sagt, mye av den livssynsfriheten man i dag tar for gitt har blitt satt på agendaen og kjempet 

frem av HEF. Vi har grunn til å være stolte.  

Samtidig er Human-Etisk Forbund i dag en organisasjon i stor endring. Samfunnet har endret 

seg radikalt siden forbundet ble stiftet, og det har blitt nødvendig å se på hvordan vi jobber, hva 

vi tilbyr av tjenester og hvordan vi kan styrke vår synlighet og relevans i samfunnsdebatten nå 

som mange viktige kamper oppleves å være vunnet – både for å holde på gamle medlemmer, 

men også for å være relevant for nye generasjoner. Det er derfor av stor betydning at 

organisasjonen fremstår på en måte som gjenspeiler det moderne Norge, både med tanke på 

hva vi jobber for, men også hvordan vi jobber. Internasjonal strategi er innrettet for å bidra til 

begge disse samtalene.   

Samtidig er det viktig å påpeke at internasjonal strategi ikke har oppstått i et vakuum. 

Forbundets vedtatte tredelte modell for internasjonalt arbeid, nemlig a) Støtte til HEFs 

internasjonale paraplyorganisasjoner b) Organisasjonsstøtte og -utvikling, og c) Bistandsarbeid, 

har vært en nyttig inngangsport til arbeidet, og åpenbart en viktig presisering av budsjettmessige 

hensyn, men sier lite om hva man har ønsket å utrette med det internasjonale engasjementet.  

Denne strategien har som utgangspunkt at vårt internasjonalt arbeid har som mål å styrke 

menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og øvrige humanistiske verdier globalt. Det 

internasjonale arbeidet er også et verktøy for å realisere verdipolitiske målsettinger, og en 

arbeidsform som gir ny kunnskap, inspirasjon, nettverk og nye muligheter og ideer – som på sikt 

har en transformativ innvirkning på organisasjonen som helhet. 

Nordisk humanismemanifest fra 2016 oppsummerer de grunnleggende humanistiske verdiene 

som troen på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, og å ta ansvar for medmennesker og 

miljøet, både lokalt og globalt – samt å ta ansvar for kommende generasjoner. Dette er både 

våre verdipolitiske målsetninger, og hvem vi grunnleggende sett er.  

Vi skal derfor fortsette vårt arbeid for de universelle menneskerettighetene, demokrati og 

rettsstat, både internasjonalt og her hjemme. Human-Etisk Forbund vil spesielt arbeide for å 

fremme tros- og livssynsfrihet; ikke-troendes rettigheter; motarbeide all statlig og sosial 

undertrykking basert på religiøs tro og dogmer; og fremme en sekulær stat med like rettigheter 

og muligheter uansett livssyn. Vi gjør dette bl.a. gjennom å styrke og utvikle samarbeidet med 

«Human-Etisk Forbund 

vil arbeide spesielt for å 

fremme tros- og 

livssynsfrihet; ikke-

troendes rettigheter; 

motarbeide all statlig og 

sosial undertrykking 

basert på religiøs tro og 

dogmer; og fremme en 

sekulær stat med like 

rettigheter og muligheter 

uansett livssyn.» 
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våre internasjonale interesseorganisasjoner Humanists International og European Humanist 

Federation, men også gjennom å påvirke norske beslutningstakere og opinion.  

Internasjonal strategi skal samtidig bidra til at både nye og gamle medlemmer har mulighet til å 

engasjere seg for de verdiene de står for («praktisere det humanistiske livssynet»), også 

internasjonalt. Både gjennom å støtte rettighetskampanjer, bidra til å bygge den humanistiske 

bevegelsen i andre land og etablere faste samarbeid og utvekslingsordninger med utvalgte 

humanist-organisasjoner vil vi jobbe for fremme og synliggjøre våre humanistiske verdier. Ved å 

bygge gode tilbud og styrke denne dimensjonen av arbeidet vårt søker vi også å øke vår 

attraktivitet og relevans for nye (typer) medlemmer. 

Internasjonalt arbeid kan imidlertid ikke lenger bli sett på som et overskuddsfenomen. Vi har rett 

og slett ikke råd til å finne opp hjulet på nytt hver gang, så vi må bli bedre på å bruke de 

ressursene og erfaringene som ligger i våre internasjonale nettverk av likesinnede for å bygge 

kompetanse. Ved å benytte oss av mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid kan vi øke 

kvaliteten på de tjenestene vi leverer, på våre interne diskusjoner, og på hvordan vi organiserer 

oss for å øke effektivitet og gjennomslagskraft som organisasjon. Vi må styrke selvforståelsen 

om at vi er en del av en global bevegelse - og ta inn over oss at selv om vi har mye å bidra med 

i verden har vi også mye å lære og ta med oss hjem.  

 

Hvordan lykkes vi?  
Internasjonal strategi er et ambisiøst dokument.  For å realisere potensialet som ligger i et 

sterkere internasjonalt engasjement kreves det ressurser – både menneskelige, organisatoriske, 

og økonomiske. For å lykkes må vi forankre det internasjonale arbeidet på alle nivå i 

organisasjonen, vi må kommunisere helhetlig og strategisk om vår rolle i den internasjonale 

humanist-bevegelsen, og vi må gi medlemmer og tillitsvalgte kunnskap om og mulighet til å 

engasjere seg for sine verdier. 

Organisasjon 
Dersom Human-Etisk Forbund skal lykkes i å styrke den internasjonale dimensjonen av 

forbundets arbeid, må dette arbeidet forankres nasjonalt. Siden internasjonalisering går på tvers 

av alle forbundets aktiviteter, vil en egen internasjonal avdeling/sekretariat sikre nødvendig 

koordinering av aktiviteter og innsats.   

  

«Internasjonalt 

samarbeid skal samtidig 

hjelpe oss å styrke 

organisasjonens faglige 

kompetanse.» 



INTERNASJONAL STRATEGI: HVORFOR OG HVORDAN 

6 

  

Når retten til tanke- og trosfrihet 

ikke respekteres blir 

livssynsminoriteter en særlig utsatt 

gruppe. Siden 2015 har HEF 

støttet jesidienes kamp for egen 

fremtid etter overgrepene fra IS.  
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Gjennom å engasjere oss i internasjonale organisasjoner og kampanjer skal vi jobbe for å styrke 

humanistiske verdier ute i verden. Dette betyr at vi må koordinere innsatsen i de ulike foraene, 

og styrke samarbeidet og informasjonsutveksling mellom tillitsvalgte representanter og 

administrasjonen.  

Internasjonalt samarbeid skal samtidig hjelpe oss å styrke organisasjonens faglige kompetanse. 

Det er derfor nødvendig at fagavdelingene tar et sterkere eierskap til internasjonalt samarbeid 

innen sine respektive fagområder. Dette arbeidet bør på sikt forankres i fagnettverkene.  

Dersom man skal lykkes med målsetningen om en sterkere global bevegelse og økt 

medlemsengasjement er det avgjørende at det er tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å 

samarbeide med en humanistisk søsterorganisasjon på regionnivå. Dette krever at 

internasjonalt samarbeid blir prioritert av regionstyrene, men aller viktigst – engasjement og 

interesse fra medlemmer og tillitsvalgte selv. Internasjonalt fagnettverk skal bidra til 

erfaringsutveksling, faglig utvikling og støtte til de regionene som har etablert et samarbeid med 

en humanistisk søsterorganisasjon. 

Samtidig er det nødvendig å se på arbeidsdelingen mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 

innenfor organisasjonens internasjonale engasjement. Klare retningslinjer og prosedyrer for 

hvordan HEF som organisasjon jobber internasjonalt må utarbeides og forankres i 

organisasjonen. 

Humanistisk konfirmasjonsopplæring bør benyttes strategisk til å synliggjøre vårt internasjonale 

engasjement, samt å rekruttere til deltakelse i internasjonale prosjekter. 

Konfirmasjonskursledere bør som gruppe trekkes med dersom vi skal lykkes med denne 

satsingen. Humanistisk Ungdom (HU) bør involveres i de konkrete internasjonale prosjektene 

som retter seg særlig mot ungdom, som utvekslingsprogram og internship-ordninger. 

For å sikre langsiktigheten i Human-Etisk Forbunds internasjonale arbeid må HEF styrke evnen 

til å hente inn ekstern finansiering, tilpasset forbundets kapasitet, ressurser og kompetanse, 

bl.a. gjennom å utvikle digitale verktøy for pengeinnsamling og donasjoner.  

 

Strategisk kommunikasjon 
HEF skal være synlig i samfunnsdebatten og bidra aktivt til ordskiftet vedrørende våre 

kjernesaker. For å synliggjøre vårt bidrag og rolle i den internasjonale humanistbevegelsen er 

strategisk kommunikasjon en kritisk faktor. Ved å styrke den strategiske kommunikasjonen om 

internasjonale forhold har vi mulighet til å sette HEF inn i en større sammenheng både lokalt og 

nasjonalt.  

Samtidig, for å sikre at merverdien av vårt internasjonale arbeid tilfaller organisasjonen som 

helhet er internkommunikasjon svært viktig, både for å sikre læring, og for at medlemmer og 

tillitsvalgte skal få innsikt i arbeidet som gjøres.  Det er derfor vel så viktig å befeste Human-

Etisk Forbunds selvforståelse som en av verdens største humanist-organisasjoner, med 

internasjonal tyngde og en stemme å lytte til, også internasjonalt. Dette gjøres gjennom jevnlig 

kommunikasjon om relevante aktiviteter og aktuelle spørsmål til medlemmer og tillitsvalgte, for 

eksempel gjennom nyhetsbrev og sosiale medier.  

Hovedbudskap for vår strategiske kommunikasjon om internasjonale forhold bør være:  

• HEF er en av verdens største humanist-organisasjoner og bidrar aktivt til bevegelsens 

internasjonale arbeid. 

• HEF arbeider for å styrke menneskerettighetene, med særlig fokus på tros- og 

livssynsfrihet, ikke-troendes rettigheter; motarbeidelse av all statlig og sosial 

undertrykking basert på religiøs tro og dogmer; og fremme en sekulær stat med like 

rettigheter og muligheter uansett livssyn, inkludert arbeidet mot vold og overgrep begått 

overfor humanister og livssynsminoriteter 

«Gjennom å engasjere 

oss i internasjonale 

organisasjoner og 

kampanjer skal vi jobbe 

for å styrke humanistiske 

verdier ute i verden.» 
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Engasjement 

Human-Etisk Forbund ble startet av mennesker som i første rekke var opptatt av å vise at man 

ikke trenger noen gud for å handle etisk. Fra starten var også arbeidet for å avskaffe Den norske 

kirkes særstilling og privilegier viktig, og å presentere humanisme som et selvstendig livssyn i 

seg selv. Fra å være en marginal liten gruppe, tas Human-Etisk Forbund nå med i offentlige 

utvalg og råd, og er dermed med på å påvirke samfunnsutviklingen på en annen måte enn i de 

mer aktivistiske 70-årene. Som en konsekvens av dette blir stadig mer av det vi har arbeidet for 

tatt for gitt. HEF er derfor på mange måter blitt «mainstream» og en del av det etablerte. For å 

beholde vår relevans må vi engasjere oss i tema som oppleves som aktuelle konfliktlinjer i 

samtiden og tilby relevante tjenester og medlemstilbud tilpasset et samfunn der vi ikke lenger 

opererer i opposisjon til det bestående.   

Selv om ikke alle kamper er vunnet på hjemmebane har vi oppnådd svært mye. Det ligger 

imidlertid et stort ubrukt potensial i å synliggjøre på hvilken måte HEF inngår i en større, global 

humanist-bevegelse.  Ved å ta et større eierskap til verdikampene som fremdeles må kjempes 

for humanister i mange land kan vi skape større bevissthet og engasjement i organisasjonen om 

hvordan vårt bidrag kan utgjøre en forskjell. Dette kan gjøres på flere måter; både gjennom 

tettere samarbeid med humanist-organisasjoner i land der mange seire vi i Norge tar for gitt 

ennå ikke er vunnet, men også gjennom ett eller flere fellesprosjekt der innsamling til 

internasjonale kampanjer som Humanists at Risk eller End Blasphemy Laws skaper 

medlemsengasjement rundt spesifikke problemstillinger. Det kan være kampen for retten til å 

ikke tro i land der dette er forbudt ved dødsstraff, eller det kan være egne initiativ der vi 

synliggjør vår humanistiske verdiarv ved å ta et tydelig standpunkt i spørsmål av internasjonal 

karakter, som f.eks. retten til asyl på bakgrunn av apostasi, eks-muslimers kamp mot sosial 

undertrykkelse, diskriminering basert på religiøs tro og dogmer, eller livssynsminoriteters stilling 

i samfunnet for øvrig. Ved å synliggjøre for våre medlemmer og sympatisører at dette er saker 

de kan bidra til å løse, skape engasjement for, og bygge allianser for å endre, vil HEF styrke sitt 

omdømme som relevant samfunnsaktør, og med dette skape medlemsvekst. Dette betyr at vi 

må bli tydeligere på hvilke kamper som i det store bildet er vunnet – og hvilke som engasjerer 

og krever vår oppmerksomhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalt engasjement for en viktig, internasjonale sak: Finnmark HEF støtter Barents Pride i 

solidaritet med LHBT+ personers vanskelige situasjon på den andre siden av grensen. 

«Ved å ta et større 

eierskap til 

verdikampene som 

fremdeles må kjempes i 

mange land kan vi 

skape engasjement om 

hvordan vårt bidrag kan 

utgjøre en forskjell» 
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«Ingen kan bestemme hvem vi skal elske!»   
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MÅLSETTINGER  

Human-Etisk Forbunds internasjonale strategi bygger på vedtatte styringsdokumenter som 

prinsipp- og arbeidsprogram, Nordisk Humanismemanifest, og felleserklæringer vedtatt i 

internasjonale fora. I tillegg vedtok landsmøtet i 2019 to prioriterte satsingsområder for Human-

Etisk Forbund i perioden fram mot 2021: Livssynsbetjening og folkeopplysning. Internasjonal 

strategi reflekterer også disse prioriteringene.  

Strategien har til hensikt å tydeliggjøre formålet med å jobbe internasjonalt, og setter ut et 

knippe målsettinger og tiltak for HEFs videre internasjonale arbeid. Strategien legger samtidig 

føringer for hvordan HEF skal jobbe for å oppnå disse i den neste perioden, med utgangspunkt i 

de definerte målsettingene.  

Figuren på neste side viser hvordan målsetningene for internasjonal strategi bidrar til og støtter 

opp under HEFs overordnede visjon som organisasjon. Gjennom å jobbe internasjonalt skal vi 

styrke våre grunnleggende verdier, bygge en global humanist-bevegelse, styrke vår egen 

faglige kompetanse, og informere og engasjere medlemmene våre med aktiviteter som 

gjenspeiler våre felles humanistiske verdier – det vi kaller humanisme i praksis.  

 

Dette er strategiens fem målsettinger:  

 
Humanistiske verdier: Effektiv bidragsyter til den 
internasjonale menneskerettighetsagendaen 
 
 
 

Nasjonal innflytelse: Påvirke norske myndigheter og opinion 
i internasjonale spørsmål 
 
 
 

Internasjonal bevegelse: Styrke den globale 
humanistbevegelsen 
 
 
 

Kompetanse: Ta i bruk faglige ressurser som ligger i det 
internasjonale humanist-nettverket 
 
 
 

Organisasjon: Øke andelen medlemmer og tillitsvalgte som 
har kunnskap om og engasjement for HEFs internasjonale 
arbeid  
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Internasjonal strategi på 1-2-3 
 

Slik skal internasjonal strategi bidra til å nå HEFs overordnede målsetninger 

som satt ut i forbundets vedtekter:  

  

HEF videreutvikler 
humanismen og bidrar til 

at mennesker kan 
praktisere det 

humanistiske livssynet

Humanistiske verdier i 
verden er styrket

(VÅRE VERDIER)

Gjennomslag for våre 
verdipolitiske interesser 

intrernasjonalt

Sterk global humanist-
bevegelse

Gjennomslag for våre 
verdipolitiske interesser 
hos norske myndigheter

Styrket faglig 
kompetanse 

(VÅRE TJENESTER)

Tettere faglig samarbeid 
med relevante 

organisasjoner og 
nettverk

Tydelig og troverdig 
organisasjon

(VÅR ORGANISASJON)

Medlemmer har 
kunnskap og 
engasjement 

"Humanisme i praksis"
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Mål 1: Human-Etisk Forbund er en effektiv bidragsyter til den 

internasjonale menneskerettighets-agendaen 
 

Human-Etisk Forbund anser de internasjonale menneskerettighetene som det beste vern mot 

ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske.  For Human-Etisk 

Forbund er alle menneskerettighetene viktige, men tros- og ytringsfriheten står i en særstilling. Å 

styrke arbeidet mot vold og overgrep begått overfor humanister og livssynsminoriteter, eller på 

bakgrunn av religiøs overbevisning, står derfor sentralt. Gjennom strategisk bruk av våre 

medlemskap i Humanist International og i European Humanist Federation vil vi søke å påvirke 

for å styrke våre verdipolitiske målsetninger globalt.  

Human-Etisk Forbund er den største og mest ressurssterke medlemsorganisasjonen i 

Humanists International (HI), som igjen er verdens største sammenslutning av humanistiske 

organisasjoner. Med over 180 medlemsorganisasjoner i over 70 land utgjør HI en 

verdensomspennende allianse som står samlet bak en felles målsetting om å styrke de 

humanistiske grunnprinsippene, menneskerettigheter og demokrati globalt.  

European Humanist Federation (EHF) er paraplyorganisasjonen for humanist-organisasjoner i 

Europa. Aktiv deltagelse i EHF vil gi tilgang til informasjon og påvirkningsmuligheter i Europa 

som er lettere oppnådd gjennom samarbeid. EHF er offisiell representant for Europas 

humanister overfor EU-systemet med rådgivende funksjon inn mot EU-kommisjonen, EU-

parlamentet, Det Europeiske Råd og EUs utenrikstjeneste, samt overfor OSSE og i 

Europarådet.  

For å påvirke den internasjonale menneskerettighets-agendaen skal Human-Etisk 

Forbund:  

• forvalte et aktivt medlemskap i HI og EHF: være godt forberedt til årsmøter, delta i 

organisasjonenes demokratiske beslutningsprosesser, ta initiativ til felleserklæringer og 

vedtak  
• etablere en god dialog med Humanist International om organisasjonens arbeid og 

prioriteringer og det bilaterale forholdet mellom HI og HEF 
• bidra til å styrke HI som aktør og premissleverandør innen internasjonale 

menneskerettighetsspørsmål  
• prioritere norsk styreverv i HI, og forankre dette arbeidet i organisasjonen 
• i samarbeid med HI og EHF delta på åpne sesjoner for NGOer i FN, EU-parlamentet, 

OSSE og Europarådet der våre kjernesaker er berørt, holde innlegg og invitere til å 

representere eller støtte mindre humanist-organisasjoner til å fremme sine saker   
• jobbe for norsk styreverv i EHF og styrke EHF som premissleverandør innen 

europeiske menneskerettighetsspørsmål 
• synliggjøre lokale, regionale og nasjonale prosjekter som støtter de sentrale 

målsetningene for HEFs internasjonale arbeid1, men som gjennomføres utenfor det 

globale humanistnettverket 
 

                                                           
1 Arbeidet for tros- og livssynsfrihet og ikke-troendes rettigheter; motarbeidelse av all statlig og sosial 

undertrykking basert på religiøs tro og dogmer; og fremme en sekulær stat med like rettigheter og 

muligheter uansett livssyn, inkludert arbeidet mot vold og overgrep begått overfor humanister og 

livssynsminoriteter, eller på bakgrunn av religiøs overbevisning 
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ikke respekteres er 

livssynsminoriteter en utsatt 

gruppe. Siden 2015 har HEF 

støttet jesidienes kamp for egen 

fremtid etter overgrepene fra IS.  

Tankefrihetsrapporten 

dokumenterer årlig situasjonen for 

humanister, ateister og ikke-

troende i alle verdens land, og er 

dermed en unik kilde til kunnskap 

for politikere og beslutningstakere.  

Leder for Humanists Internationals 

lobbyarbeid Elizabeth O’Casey sammen med 

FNs spesialrapportør for tanke- og trosfrihet 

Ahmed Shaheed under lanseringen av 

Tankefrihetsrapporten for 2018 i New York. 
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Mål 2: Human-Etisk Forbund påvirker norske myndigheter og 

opinion 
Human-Etisk Forbund skal påvirke norske myndigheters politikk – både nasjonalt og 

internasjonalt. Derfor må vi være til stede på arenaer der vi kan gi innspill til nasjonale 

myndigheter. Human-Etisk Forbund skal også søke å påvirke norsk politikk på 

menneskerettighetsfeltet generelt, og på tros- og livssynsfrihets-området spesielt. Vi skal spre 

informasjon om internasjonale prosesser og initiativ som er relevante for humanister og ikke-

religiøses situasjon i verden overfor norske myndigheter, og jobbe for å fremme likebehandling 

av ikke-religiøse i utlendingsforvaltningen. Vi skal være til stede i samfunnsdebatten og være en 

tydelig stemme i saker av internasjonal karakter som HEF har et etablert sakseierskap til.  

For å få gjennomslag for våre prioriteringer hos norske myndigheter skal Human-Etisk 

Forbund:  

• bruke informasjon fra våre internasjonale nettverk i den nasjonale debatten, spesielt i 

saker som gjelder menneskerettighetsforsvarere, likebehandling og diskriminering av 

ikke-religiøse  
• være faglig rådgiver for norske myndigheter og organisasjoner som IPPFoRB2 i deres 

arbeid med tros- og livssynsfrihet, religiøst mangfold og livssynsminoriteter i utenriks- 

og utviklingspolitikken 
• delta aktivt i og koordinere med sivilsamfunnsaktører som NGO-Forum for 

Menneskerettigheter, Forum for Barnekonvensjonen, Oslokoalisjonen, Hjelpekilden, 

Født Fri, Senter for menneskerettigheter, HL-senteret og andre relevante 

samarbeidspartnere3 for å synliggjøre at internasjonale menneskerettighetsforpliktelser 

innen tros- og livssynsfrihet, barns og livssynsminoriteters rettigheter, også gjelder i 

Norge  
• ta stilling til og kommentere internasjonale trender, med særlig blikk til illiberale og 

antidemokratiske strømninger der religion benyttes for å legitimere undertrykking og 

diskriminering 
• engasjere oss i og fronte konkrete saker til ikke-religiøse asylsøkere (apostater) i 

media og overfor norske myndigheter og rettsvesen 
• følge opp samarbeidet med UDI, UNE og Landinfo for å sikre at norske 

utlendingsmyndigheter har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om ikke-religiøses 

situasjon i aktuelle opprinnelsesland  
• ta eierskap til og lansere «Freedom of Thought»-rapporten årlig for aktuelle 

samarbeidspartnere, media og myndigheter 
• engasjere oss i og fronte eks-muslimers kamp mot sosial undertrykkelse ved å bygge 

allianser med likesinnede miljøer internasjonalt  
• styrke kommunikasjonsarbeidet om relevante internasjonale saker som en integrert del 

av HEFs overordnede kommunikasjonsstrategi med vekt på saksområder HEF har et 

etablert eierskap til 
• arrangere fast, årlig debatt (f.eks. under Arendalsuka) der et aktuelt internasjonalt tema 

belyses 

  

                                                           
2 International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief  
3 Denne listen er ikke uttømmende  
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Abid Raja innledet på HEFs landskonferanse i 2018 om den 

viktige rollen parlamentarikere har i å fremme tros- og 

livssynsfrihet i sine respektive land. HEF skal fortsette å 

være faglig rådgiver for norske myndigheter i deres arbeid 

med tros- og livssynsfrihet, religiøst mangfold og 

livssynsminoriteter i utenriks- og utviklingspolitikken. 

I 2019 gikk Humanistprisen til Josef 

Moradi – en ulovlig flyktning og ateist fra 

Afghanistan som på uredd vis har gitt 

stemme til de ikke-religiøses utsatte 

situasjon mange steder i verden. 
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Mål 3: Human-Etisk Forbund jobber for en sterk og handlekraftig 

global humanistbevegelse 
 

En sterk global humanistbevegelse med aktive nasjonale organisasjoner på alle kontinent har 

større gjennomslagskraft på den internasjonale arenaen. Dette forutsetter sterke og synlige 

nasjonale og regionale aktører. Som en stor og ressurssterk humanist-organisasjon har HEF 

også et selvstendig ansvar for å bidra med faglig og organisatorisk støtte til 

søsterorganisasjoner i andre land. Et nettverk av sterke og velfungerende nordiske 

humanistorganisasjoner gir et godt utgangspunkt for å fremme det humanistiske livssynet både i 

nasjonale og internasjonale sammenhenger.  

For å styrke den globale humanistbevegelsen skal Human-Etisk Forbund:  

• støtte HIs arbeid for å styrke den organisatoriske og faglige kompetansen til nye og 

små nasjonale humanistorganisasjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika  
• støtte EHPs arbeid for å styrke den organisatoriske og faglige kompetansen til nye og 

små nasjonale humanistorganisasjoner i Europa 
• ta initiativ til og støtte samarbeid mellom de nordiske humanist-organisasjonene og 

koordinering innen alle etablerte internasjonale arenaer 
• gjennomføre årlige nordiske humanistmøter 
• samarbeide med nordiske humanist-organisasjoner om å organisere den humanistiske 

verdenskongressen i København i 2023 
• styrke HEFs evne til å bistå søsterorganisasjoner med teknisk og organisatorisk 

kompetanse ved behov  
• dele egenprodusert innhold og kampanjer med andre humanist-organisasjoner, og 

bruke innhold og kampanjer fra andre i eget kommunikasjonsarbeid  
• etablere årlig stipendordning for norsk HEF/HU «intern» til HIs hovedkontor i London 
• jobbe for at alle regionlag som ønsker det kan etablere et fast, langsiktig samarbeid 

med en europeisk søster-organisasjon  
• støtte prosjekter og tiltak for å bedre humanisters og de ikke-religiøses vilkår og 

organisering internasjonalt, herunder pengeinnsamlinger blant medlemmer og 

sympatisører, og sørge for at disse prosjektene er godt kjent i organisasjonen 
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Organisasjonen Humanists & Atheists of Zambia 

hadde store problemer med å finne lokale for et 

planlagt ungdoms-arrangement i november 2019, etter 

at landets president gikk sterkt ut mot ikke-religiøse 

med påstanden «only fools think there is no God.»  

En sterk global humanistbevegelse med 

aktive nasjonale organisasjoner på alle 

kontinent har større gjennomslagskraft på 

den internasjonale arenaen. 
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Mål 4: Human-Etisk Forbund har styrket faglig kompetanse 
 

Human-Etisk Forbund har en målsetting om å utvikle tilbudet innen livssynbetjening for våre 

medlemmer og i samfunnet for øvrig. Med utvikling av et nytt fagfelt i Norge vil dette stille krav til 

vår evne til å levere et tilbud av høy faglig kvalitet. Som den største yrkes-spesifikke 

sammenslutningen for humanister er European Humanist Professionals (EHP) et nettverk med 

bred kompetanse innen alt fra livssynsbetjening i forsvaret, på sykehus og i fengsler, 

humanistiske seremonier og humanistisk «sjelesorg» til humanistisk utdanning og skolering for 

frivillige.  Ved å styrke samarbeidet med organisasjoner som har mer erfaring enn oss kan vi 

både sikre raskere implementering av ulike tilbud og høyere kvalitet på de tjenestene som vi 

leverer innen livssynsbetjening. Vi skal også være åpne for å bidra med vår kunnskap og 

erfaring der denne er etterspurt. Samtidig er deltakelse i internasjonale fagnettverk innen tema 

der Human-Etisk Forbund har et særlig sakseierskap viktig. Bioteknologi/bioetikk, eutanasi/aktiv 

dødshjelp, og minoritetsrettigheter er eksempler på faglige tema hvor vi kan styrke vår 

kompetanse gjennom aktiv deltakelse i internasjonale fagnettverk utenfor humanistbevegelsen.  

For å dra nytte av kompetansen og erfaringen som finnes i internasjonale fagnettverk 

skal Human-Etisk Forbund:  

• styrke EHPs rolle som felleseuropeisk fagfelleskap for de humanistiske profesjonene 
• bruke styreverv og deltakelse i arbeidsgrupper og andre faglige nettverk til å knytte 

kontakter, og få innsikt i hva som skjer innen humanistiske profesjoner 

(livssynsbetjening, seremoniutvikling, relevante undervisningstilbud etc.) i Europa 
• være permanent representert i EHPs styre 
• dele kunnskap og erfaring innen områder der HEF har kommet lengst, som f.eks. 

seremoniutvikling, felthumanistordningen, organisasjonsbygging etc.  
• forankre det faglige internasjonale samarbeidet i de respektive nasjonale 

fagnettverkene 
• etablere stipendordning med mulighet for en eller flere norske livsveiledere å studere 

på det humanistiske universitetet i Utrecht 
• etablere stipendordning for deltakelse på sommerskole på det humanistiske 

universitetet i Utrecht 
• delta på relevante internasjonale konferanser og seminarer, sikre faglig relevans 

gjennom koordinering med EHPs styre  
• delta i andre relevante internasjonale fagnettverk og møteplasser der HEF har et særlig 

sakseierskap 
• bygge kompetanse hos HEFs frivillige og tillitsvalgte gjennom tilbud om deltakelse på 

internasjonale arrangementer og konferanser 
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Ved å styrke samarbeidet med 

organisasjoner som har mer erfaring enn 

oss kan vi både sikre raskere 

implementering av ulike tilbud og høyere 

kvalitet på tjenestene vi leverer. 

Gjennom deltakelse i 

internasjonale fagnettverk, også 

utenfor humanistbevegelsen, kan 

vi styrke og videreutvikle vår 

kompetanse. 
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Mål 5: Human-Etisk Forbunds medlemmer og tillitsvalgte har 

kunnskap om og mulighet til å selv bidra til HEFs internasjonale 

arbeid  
  

Human-Etisk Forbunds tydelighet og troverdighet styrkes ved at medlemmer og tillitsvalgte har 

kunnskap om hvordan forbundet inngår i en større global humanist-bevegelse og har mulighet til 

å selv bidra til å fremme humanistiske verdier i verden.  

For å styrke organisasjonens selvforståelse av å inngå i en internasjonal bevegelse er det 

nødvendig med relevant og korrekt informasjon om situasjonen for humanister, ateister og ikke-

religiøse andre steder i verden. Ved å gi våre medlemmer mulighet til å selv bidra til å fremme 

humanistiske verdier internasjonalt vil samtidig organisasjonen bygge eierskap til vårt 

internasjonale engasjement. 

Samarbeid med humanist-organisasjoner i andre land og internasjonale prosjekter på lokalt, 

regionalt eller nasjonalt nivå som støtter de sentrale målsetningene for HEFs internasjonale 

arbeid, men som gjennomføres utenfor det globale humanistnettverket, kan samtidig gi 

medlemmer en mulighet til å engasjere seg direkte og praktisk for sine verdier i land der mange 

kamper for grunnleggende humanistiske verdier fortsatt gjenstår. Dette har i tillegg potensiale til 

å skape interesse hos og involvere flere unge medlemmer i frivillig- og tillitsvalgtarbeid. 

Samarbeid kan videre legge grunnlag for erfaringsutveksling som samtidig bidrar til å synliggjøre 

overfor medlemmer og opinion at HEF er del av en global bevegelse og verdifelleskap.  

For å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med kunnskap om og engasjement for 

internasjonalt samarbeid vil Human-Etisk Forbund:  

• markere den internasjonale humanistdagen (21 juni) og den internasjonale dagen for 

ofre for religiøs og livssynsbasert vold (22. august) bredt i organisasjonen 
• utvikle og synliggjøre internasjonale kampanjer som Humanists at Risk («Humanister i 

fare») som et fellesprosjekt i organisasjonen 
• styrke arbeidet med internasjonale spørsmål i konfirmasjonsundervisningen gjennom 

opplæring av kursledere om situasjonen for humanister, ateister og livssynsminoriteter 

internasjonalt 
• støtte HU’s deltakelse i internasjonale forum og prosjekter, og muliggjøre at tillitsvalgte 

tar på seg internasjonale lederverv  
• etablere et strategisk, langsiktig partnerskap med en eller flere humanist-

organisasjoner i sør på nasjonalt nivå. Innenfor dette, samarbeide med Norec (tidl. 

Fredskorpset) om å etablere et fast utvekslingsprogram. Samarbeidet bør integreres 

inn mot konfirmasjons-arbeidet og bidra til å spre informasjon om situasjonen for 

humanister og livssynsminoriteter i andre land ut i organisasjonen 
• legge til rette for medlemmers deltakelse i internasjonalt humanistisk frivillighetsarbeid 

gjennom organisasjoner som Humanist Service Corps , Humanists Global, o.l.  
• følge opp alle felleserklæringer og vedtak fra internasjonale fora med konkrete tiltak, 

som Reykjavik Declaration on the Climate Change Crisis og Auckland Declaration 

Against the Politics of Division 

 

https://www.gofundme.com/humanists-2019
https://www.norec.no/
https://foundationbeyondbelief.org/humanistservicecorps/apply
https://humanists.global/
https://humanists.international/policy/reykjavik-declaration-on-the-climate-change-crisis/
https://humanists.international/policy/auckland-declaration-against-the-politics-of-division/
https://humanists.international/policy/auckland-declaration-against-the-politics-of-division/
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Samarbeid med humanist-organisasjoner i andre 

land, eller bidrag til internasjonale prosjekter gir 

medlemmer en mulighet til å engasjere seg direkte 

og praktisk for sine verdier. 
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