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LEIDRAAD BII DE TEKST VAN HET
HUMANISTISCH PERSPEKTIEF
gaat om een w-elkdocument'
de ondertitel blijkt al dathetbij hetHP
.o**"rà?roan veel kanten is aan de tekst
Oo basis van eerdere teksten

uit

"n

*

trïHï,Jf,:f t*Xm{'**ÍXatf,f.ttg:,"*Ui!:L",:}ï:'-Ïf

[ii[:f

3;,'f:3,1:tr§]#*iï:ËffiXi:::Humanjstischperspekfr $'fi
de binkomt nryee-Ààper jaar bij elkaar om
tief ingesteld. Deze
een
pas
na
dat
is
beantwoorden. Bedoeling
nengekomen
zijn
redenen
dÀngende
,ter.o,iier
aantal iaren de"o,,,**t"iCn
deel van de tekst eerder aan te passen'
"À "tí

c...iiri"
t
"oi"lïiËp"r,;;;;id;

bij.discussies binnen de afdelinDe tekst is bedoeld om gebnrikt te worden

[ïi#.]sïi*"]hfr ?rlïi'*,ffi1;uftí.ii*ï:""
í#Hrtiïffi
of van een cvclus van gedeinhoud van
een ?rogÍaÍ-nm1-avoíd

zal

Soms

soreksavonden gekozen woràen op t*itiunït-""t''utit"it'
het PÀpectief aanknopingspunten'
iàt t

óok dan biedt de

r*

In deze leidraad wordt

een aantal

vonn
suggestlg gedryn om {eze discussies

#trft ffiïï"*ffi [F#1;s,Fi1"3::'.Hïi'-T]§::Ï'ffi
ffi--***ainint"torerigeprogrammavanactiviteiten.
Te denkenvalt aan:

1 Programma-middagen of avonden:

lAEenavondmetsprekertoespitsenopéénondenrerpuithetPer.
aun te scherpen.
'p".ti"i.ö*oii.to*è"a"ít'uing.inzogglnriktworden,maar
h"t i. ;;k,,"À;ïijl o- ,"*àmeàr zwartArit.

»,.tJniiöïiàj*,,f1,;f.Sml*:i,,iïiï::HÍ"#ï
erg afg9wo.g5
gelofn tijd

die doorhet standpunt dat
moerliikei op gang aun ti.i Ë.rí.rling
op te reageren'
ingenómen'ivördt meteen prikkelt om

i

ti

'

Eenvoorbeeld:

':;öi#jï:ii"::s';;lg:;:'**j:ffi;rË;.;,:l:"
* n"irnoudeliik welk. zowel vrouwen

*";;';;ir;iïi8;;íii
een-baan kunnen combineren
alsmannen moeten n"t iií*i van
iÀ niiiiuaaii*e en eventuele opvoedinss-"t'Ëïiiirtt*
taken'n
Kan meer aangezet worden tot:
met een zeven.
Q conbiytie
a,i.oí,ia'ítiíw voor iedereen,enige
maniet om eÍ v@Í te zoÍ'
íer*week is de

"r;rË;i;';'ï;;
s"o'öïzíiiïzowelmaiiinalsírouwenvoldoendebetaald

wetk is'
met
opïh mmier is voor iedereen btaald werk te combineren

,"r;";;;;ï;í;i;"iai**u*enwiiwilligercweÍk'"
Oftot:

heÍt niet het recht

om iedereen te dwingen
zijn of haar eigen levensonderhoud te vootzien."
"De maa*chappij

I

B

in

Een variant op de spreker van mogelijlÍreid - I - is twee mensen
met een verschillend standpunt met elkaar in debat te laten gaan.
Dat kan zowel door mensen uit te nodigen die wezenlijk met elkaar van mening verschillen, als door mensen te vragen een bepaald standpunt in een debat te verdedigen, ook al is dat niet hun
eigen visie.

Bij beide vonnen kan Íilm- of video-materiaal gebnrikt worden
om op een aantrekkelijke manier informatie over te dragea. Punt
daarbij is dat het moeilijk kan zijn om een voldoende bij het onderwerp passend fragment te vinden. Desgewenst kan de Afdeling Verenigingszaken daarbij behulpzaam zijn.
Groe'pen die zich met (een deel van) het HP bezighouden:

De tekst van het HP leent zich bij uitstek voor gebruik binnen gespreksgro€pen die zich bezigwillen houden met de vÍaag hoe de humanistische
uitgangspunten vertaald kunnen worden in maatschappelijke stellingname.
Dàrbij kan het gaÍrn om gebruik van de tel«st in bestaande gespreksgroepen
of in groepen die nadrukkelijk rondom het Perspectief worden gestart,

2A

Bestaande gespreksgroepen.
Deze zullen meestal zelf wel kans zien om een onderwerp verder
voor te bereiden.

2B

Nieuw op te richten groepen.
Wellicht zijner 'studiegroepen'aan te bieden die met de complete
tekst van het Humanistisch Perspectief aan de slag willen.

Conferenties:

Als een aantal afdelingen of een ge\ilest wat breder aandacht wil besteden
aan het Penpectief, dan kan een conferentie van een dag of een weekend
georganiseerd worden.
De Afdeling Verenigingszaken kan behulpzaam zijn bij de organisatie van
dergelijke conferenties.
Bedoeling is dat het initiatief daartoe vanuit afdelingen en gewesten moet
komen.

Praktischc zaken:
Meer exemplaÍen van de tekst zijn aan te vragen bij het secretariaat van de
AfdelingVerenigingszaken (030 - 318145, Dini Boer). De tekst is zo samengesteld dat onderdelen gemakkelijk gekopieerd kunnen worden.
De Permanente Commissie Humanistisch Perspectief ontvangt graag reacties

op de tekst.

Reacties kunnen geadresseerd worden aan de Permanente Commissie IIP,
t.a.v. Bert Boelaars, beleidssecretaris.
Sytse Koopmans

l.

vooRwooRD

Manifest, een HumanisHet Humanistisch verbond kent een Hrrmanistisch
een Besi-n- elverklarins'
iiJ',I;Ëiiir, .n À;;;j-ïif
vastgesteicl en schetst de korte -termijnHet Manifest wordt

doelstellingen.

humanisten ver-

ifï,ïËö1,?iilif geeft een aantal doeleinden aan die vglse§
zijn en binnen een
il;à il'h;i ii"f,r,iriilirwiÀónd, nSstrevenswaardigkunnen
worden. Het is
oeriode van

bereikt

tien,",

het
"iiïà"ï:;;;;Ëtjk"nriSs
alle hirmaniËten die van mening zijn dat
!$;ilËi;ilïï*iffiíï*t

l;rr"m****jil*tË:'i*ïï*:ïr:Fimv::',*ms:**:m*
van de samenleving'
humaniseren

?:,ï:#:*"f,'ff Ïlï'-Ii:itrt:::{tr;:"íf:l:#"ru"!;:ffi#;:r;í
humanisten' "Het humanisme
aantal algemene k";;."ï;rÀ fr"**i.-Jen
te begrijpql uitsluitend
wereld
en
is de levensoveÍtuisiïïi;;;"b;;+ È;
de mens zijn vermogen
voor
wezenliik
acht
;;;;di:rc veilà?.nr. È.tw€arvoor
nieSïf niemand buitenhem veranttot onderscheidend oordelen,
woordelijk kan worden gesteld"'

levens- of wereldbeschouHumanisme is in deze opvatting nie! qlleen een
het is ook
t*nt"lijknadenken,
wing, met andere;;;r"í;;;;'p;e"kr"-*
gevolgen
en
toei<omstvisie
ÀL1
een levensov"rtoiginï".n .t.f f
"tn
alsTezlch
wereld,
en
leven
in
voor het handelen. rnrï**, komeí tot inzi;ht
en als ze bij de beoordeling
open opstell.n uooi *uirich daarin aandient
daarvanuitgaanvanhuneigenvermogensendezekÍitischenmetverantwoordelijkheidsbesef toepÍrssen'

in'n*.

volgens de BeginselverklaHumanisten worden in hun sociale betrokkenheid
ring gekenmerkt doon
van rebereidheid zich in denken en doen naar noÍmen
t-?Ëï*.taurende
a.ii:ÀAa en zedelijkheid te verantwoorden; in staat te stellen zich te ont2 de helpena" rorglóoiàlg n1"a"*"n: om hem
pt*i.ï tot een íolwaardigbestaan in zelÍbestemming;
verr., *ínleving waarin vrijheid, gerechtigheid,
3 het streven
en
medemen;;;bi;d;;r deïenselijke waardigheid
selijllheid centraal staaÍl"'
sociale betrokkeriheid
Deze drie utg.1n.nït-;"rken van humanistische
ii:aHumanistisch Verbond zich
komen overeen.ài à. ari. terreinen
werk (geestebij uitstek b.*."giiËr"rUlt"f,r"*"fi:rcÉanning,.g,eestelijk
deelname
actieve
en
li ike verzorging, ràr.inl.*irk .n rorilingronderwiji)

r*
" e;;;;;;iàj,

*;d

Humanistisch verbond wordt dan ook in
ffi Ërfflïiïli["JJffïffï.,hetontrrikkelen
of stimuleren van activiteiten

Beginsef".rUuriïËg.ro"*a
,,welke bijdragen aan-Ét ontstaan
."n *enlwing van mensen die zich
"un tru" medemens, de natuur en die sahun verantw*raffii,ii.ifi;;iihrén
de

menleving bewust ziirrf'

.

een "werkdocument" te hebTot slot wordt de wenselijktreid erkend hiervoor

.gnffi ,iilil"irtir.r,'È-"ÀËciierg"naama,datdemaatschappehjke;f
gezichspu'lt
Ëumanisïisch
ryq*t
;;'ö;;iis dataitditr*uit
ff"À*itti.if, Persp-ectief régehatig bijgewerkt wordt'

doeling

4

"nooit voltooidzal zírjn en ook nooit mag veroudereÍI", aldus nog steeds de
Beginselverklaring.
De eerste versie van hetHumanistisch Perspectiefwerd gepubliceerd in 1977 .
De tweede versie was het in 1983 tot stand gekomen Voorontwerp. Het thans
vooru liggende werkdocument is de derde versie waarin de maatschappelijke
onderwerpen die vanuit humanistisch gezichtspunt aandacht verdienen, worden verwoord.
Uit veel reacÍies bleek de behoefte aan een inleiding waarin aangegeven zou
worden hoe de algemene kenmerken en doeleinden van het humanisme nÍur
het maatschappelifke vlak veraald zouden l«rnnen worden. Deze inleiding,
getiteld: Humanisme en samenleving, is meer theoretisch van aard en schetst
de rol die het humanisme als levensovertuiging in de samenleving kan spelen.
Het is het produkt van "de voortdurende bereidheidzich in denken en doen
naar noÍmen van redelijLtreid en zedelijlÍreid te verantwoorden", waar de Beginselverklaring van spreekt. Diegenen die direct meer concreet willen weten
wat humanisten over de samenlevingtezeggen hebben, kunnen het overslaan
en meteen beginnen met de afzonderlijke hoofdstukken, telkens afgerond met

srcllingen.

TEN GELEIDE
Aan de lezer,

Ik hoop dat dit Humanistisch

Perspectief voor velen van u een wenkend
perspectief zalzijn, waarmee u zich op velerlei manier, gÍaagen met inzet zult
bezighouden.
Een woord van dank is op zijn plaats aan prof. dr. R.A.P. Tielman, oudvoorzitter van het Verbond en initiatiefnemer tot herziening en actualisering
van de tekst uit 1977.
Verder oprechte dank voor hun grif en gul gegeven medewerking aan:
Paul Cliteur, Wim van Dooren, Thea de Groot - Zurné, Jan de Leede,
Joop van Londen, Albert Nieuwland, Cor Nonhebel, Paul Rademaker,
Joos Sinke, Hanny van der Sluis, Henk Smit, Piet Thoenes,
Bart Tromp, Iteke Vy'eeda, Kees Waaldijk, de functionarissen en medewerkers
van het H.V. En natuurlijk aan al die leden en instellingen die op de
ontwerpteksten hebben gereageerd.
Dankzij uw inzet is dit Humanistisch perspectief tot stand gekomen.

september 1988

JorineBoegem,
algemeen secretaris

Humanistisch Verbond
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voo'
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2. INLEIDING: HUMANI SME EN
SAMENLEVING

MensenzijninhunstrijdomhetbestaanopelkaaraangeweTÉn.Ze|atenzich
de cultuurvan hun samenffi;i;,;";"t.i. a."ïilrïrl.aÉÀ.téidànuitdoor
alle dór vorige generaties op
la,ing. In brede ,i" ;É;;Ë;Ë;rtt
"r
ge'^. Ze omvat alledei
gedanc, geïnterprete"ïí" .n doorgegevenl"rerrservarin
die uitgedrukt
íaarden
nórr", en
vaardighed.n, ,noooïËIffir, àpïtt S"r,,
algemeen in
en.inhet
worden in gebruitsvJàrw?óàn, tunl ,-1*i,ioiputroo"nis cultuur ooklevend
de structuurvan eenbepaalde samenleviG]oËÀ*rt ene kant de mens bij
riï;rdt aan de
aanwezig in a. **.ËiíËÀi"it. cutt
Aan de andere kant eigenen
wi?e van spreken r;;à; p;piepel in g.egoten'
daarnain hun leven)
mèrsen zich (zowel tijdens het opvoedil;;ó;;; 'tt
eldlasen zo bij tot de
voortdurend cultuur toe, maken e-r iets tiE"it-t ryn
Cultrlur ex structuur wordt
voor2etting * r.-i.rr.]rinËva1.hun **'"nt"rirrg. aangevuld' gekortwiekt'
;#;tï' ;i d; ri; r"à,at tï,
zo a anqeneratie
"p
geherinïerpreteerd doorgegeven'

Í:l

een levend systeem, datzichprobeert
De samenleving valt te beschouwen als
structuu-r enrnensen met hun creatieve

I f I Ëffian": ***un "ultoy',
gelen en bernvloeden'

ö,zi"uttooiiJg..ït*,eervanl1ei"ï;m:ï:tf:f**I#:ï'f3#H*,
oPvattingen, voorstellingen' non
oftreden. Regelmatig wolden
doordat .r r'*iïur.;ï i?*Ë;à;il;ili1.n"f
gedaan die cultuur
nieuwe wetenschappelijke

"n

t."iinJiàttr;lt; uiwul$nsgn

veranderen en soms

structuu;;ëii;a;rlandse saÀeíleving ingrijpend
;i nógïetrokken bij een levensin haar bestaaïil;àr;Ë;v;rd.r rifil
Íre re nde supe rmachten'

en

gevaarlijke ffi;;;;H;r*edl oop van twe e concu
o*" ***levilS op drift geGeen wonder dat het vele *.n.."n
en wij met ziin allen in een niet te
raakt is,
gËto',,"n' Velen reageren hierop
stuiten stroom naar de
geen oog meer
met moedeí#ffi;ào*a."otö of vluchtgeónq..zehebben
is, maar ziei de zin van het
voor het vele positieve en hoopg;;;d;d;".i;"k
op cultureel'
*"..; À"Ëfii. ei sprake van een crisis,
leven
kant, die
pösitieve
h;.{t ook een
structureel en individue"t nir"*.bï;J;ri.i.
kan
iotbezinning en verandering
vaak niet s;;Ë;;rd,;
worden'
goede
kan
leiden en eiíàÀttagpínt ten
ergenL-9ver gaan nadenken' als het
pas
datíensen
In het
Otnauffi;;m.iselijk saríenleven' iedereenstrijd
problemati;Ëi;
weiedereen wel eens over mens
om het b*dil;biemen tclreot. heeft
Iedereen
oo het leven.
}rjk u'll"tl.i persoonlijke en
reld nageaffiiJ"íÀ"r,irc
^-"i;;;bepaalde
heeft een mens- en wereldb*H;aË;Éiyu iis";r
Wanneer dit denken bewuster'
cultureel böàË;;;a-.I." .n oooioïàelen'
systematischer,omvattenderendoelgerichtergebeurt,sprekenwevaneen

;;àtjlà;;f
Ëdd;;"
,iihrJi;il.;;ikona.rg*[i;hï;j;

""r*';tï;

i*
;;.iijk'd.aii

dg;;;ï;Ë{tio
H;taà.

.

oeenblik naast bovengenoemde
Doorhet heersende crisisgevoel is er op dit
eín groeiende behoefte aan hermoedeloosheid en,il;ïË;dË.p."f..
i;atwereld, -en azrn hernieuwde
nieuwde bezinning op de plaats van-de
en wereldbeschouwingen
levensmotivatie om te leveí. N-al"w"o"ftiUende
en realistische
optimistische
*".i
die pessimistisch run'*ra ri:n, zijn .,
aan richtbehoefte,bestaat
ei
au,
in omloop. In ieder geval kuníen we ,9SÀ.n
levensoverEen
leven'
tb
voor
ialA"ï-om
snoeren voor het

"*
;;;
*li

h#à;il;u*

tui8lng probe ert deze te bieden. Zij al meestal ook een beschouwend element
bevatten, maar belangrijker is, dat ze mensen motiveert op een bepaalde wiize
te handelen en te leven. Ook een levensovertuigrng gaat uit van bepaalde
onbewijsbare opvattingen, een patroon van waarden. Een godsdienst gaat uit
van het geloof in een oppeÍmacht die zichaanmensen geopenbaard heeft met
een bepaalde bedoeling, lvaaÍmee zij in het leven rekening behoren te houden.
De humanistische levensovertuiging is gebaseerd op de opvatting, dat de
mens zichzelf de opdracht kan en behoort te geven zijn vermogens kritisch en
met besef van zijn eigen verantwoordelijli{reid toe te pa§(en in zijn streven
naaÍ een zinvol leven in een rechtvaardige maatschappij.
Verder is het kenmerkend voor het waardenpa.troon van het humanisme dat
het belangrijk acht dat er een relatie wordt gelegd tussen de uitgangspunten en
het handelen. Inzicht in leven en wereld verwerven mensen zich mede alsze
zich werkelijk inzetten voor de samenleving. Anders blijft hun levensovertuiging theoretisch, vrijblijvend of steriel. Behalve datzeuiteindelijk tot handelen komen is het voorhumanisten van groot belang na te gaan hoeze daartoe
komen.
Zij Saanuit van een zeker vertrouwen in de mens, het vertrouwen dat mensen
in béginsel hun leven zo goed mogelijk gebruiken. Mensen kunnen door hun
"vermogen tot onderscheidend oordelen" bepalen wat goed en kwaad, juist en
onjuist in bepaalde situaties inhoudt. Mensen worden daartoe in staat geacht,
wat niet inhoudt, datze steeds het goede doen of de juiste beslissing nemen.
Ze kunnen namelijk ook l$aad doen, slecht zijn öf niet nadenken. Handelingen uit onnadenkendheid pakken dikwijls slecht uit. Ondanla goede bedoelingen kan men toch leed berokkenen.
Sommige humanisten achten de onvolkomenheid en het beperkte inzicht wezenlijk voor de mens. Ze benadrukken in het algemeen de tragiek van het leven en de functie die deze kan hebben voor een volwaardig mens-zijn.
Anderen ontkennen dit alles niet, maar halen meer de groei- en ontplooiingsmogelijktreden van mens en ook mensheid naar voren en stemmen hun denken en doen daarop af. Het is mogelijk elkaar te vinden in de bereidheid opvattingen in een open communicatieproces te beargumenteren en het daarop
gebaseerde handelen ethisch te verantwoorden. Beide groepen humanisten
hanteren eenzelfde, hoewel verschillend gekleurd, waardenpatroon.
Om welke waarden gaat het in het humanisme? De Beginselverklaring van
I973

noemt: redelijkheid, zedelijke verantwoordelijkheid, medemenselijk-

heid, vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaanrheid en eeóied voor de menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Perspectief §77 voegt daar zelfvenwerkelijking en zelfontplooiing in solidariteit aan toe. Het Voorontwerp 1983 noemt
ook rechtvaardigheid en verbondenheid. Veel van deze begrippen overlappen
elkaar; ze voÍmen teumen een patroon van fundamentele waarden. Analyse
van de verschillende vormen van humanisme laat zien, dat steeds naar eenzelfde patroon van fundamentele waarden verwezen wordt. In de humanistiek, de theorie van het humanisme, zijn de zogenaamde postulaten hier de
uitdrukking van. Onderscheiden worden postulaten omtrent de wereld en die
omtrent de mens.
reëel bestaat, ervaarbaar en verandèrbaar is, en niet verwijst naar een hogere macht die er een bepaalde bedoeling mee heeft. Dit in tegenstelling tot opvattingen over de wereld als louter schijn, of als op zichzelf niet-ervaarbaar of veranderbaar,verwijzend naar
een andere bestaanswijze en een schepper met een plan.

Zo gaanhumanisten ervan uit, dat de wereld
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wat

deel van de natuur
de mens betreft gaan humanisten er van uit,, da! dez*
van de
e-xcmplaar
Àii ana"r" mensen ieeft ,,ult

;iffidil;;;dd;rh;td
*d"t gelijkrraardig is, en bqschikl over het ver-.*iti:É" roort ,"rr'ieaii
in de-nken en doen. Dit wederom in
ilöï;;à;i1k d"r1* *iot ïrijÍreia
mens als van bovennatuurlijke oortesenstellins tot oprítting"r,

or.t dé

;;ild;;Ë3rÀaii."*ríig,irrationeelof

gedetermineerd'

#*;ï#i"n""
:ittr}ï:l'fwereld
i,1*ïïiil'*ffi
?"ïffi t"1ïif
omtrent
r*1gn t i.".n.
De postulaten

mensen behoren

geven

de

daaÍbij het algemene kader aan.

WathoudendehumanistischepostulatenaangaarrdedePe.ryinhetkortin?In
deel
dat mensen
treïö[rË;;-d" ;;;;;ííirt"iJir t.l beseTuitgednrtt
hóben aan de *touiïitiËïat t"ià..thische noózaakvan ecolqerlc!.be;
en geestehjk ingebed zijn in
;;A:il; t"t h;1-66*f àui-"*.n lichamelijk
tonn"nriel eenzekereafstand scheppgn

natuu*n à"-toËÀr. wij
onJh*d"l"nbeinvloeden, dit alles valt toch
tot de natuur
de aardse

"ra"riiili;e;t
"-

en van de kosmos'
binnen de omvatte"dr;ií"- het natuurgebgulgn lP.aarde
van dit onkenmerken
zijn dè
Gevoelens run one[É"
"ttUonden[eid
;.'&i;;'tiilà1sdr;i;*r.Aj".9t9n99rió".'lg:1',-l"tdhetdeeluitde verbondenheid
maken van natuuÍ .nË.r*r-"-*i.uf , in het iostulaatyg.
Het
v"rUonderr roelen met mensen en mensheid uitgedrukt'
samenwerking
in
we
ónriitf uiu andere mensen ontdekken, dat
aangei"àiriàriworden, dat we voor onze ontplooiing op andere mensen
e geweerspi
rtdurend
elkaar voo
ïË:,Ëijïd;iiïJiri ar, cultuu r en st ructuur
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gebundeld, omdat zij bij uitstek de bouwstenen zijn waaÍmee een rechtvaardiger en hoogwaardiger samenleving gebouwd kan worden. Belangrijk blijft de
bundeling. Zo gauw er één waarde weg zou vallen, is er niet meer van een
volwaardig humanisme sprake. rilèl kunnen de waarden binnen het patroon
verschillend gedoseerd z{in, en dat geeft de verschillende kleuren aan de diverse vonnen van humanisme. Dat veroorzaakt ook mede de verschillen in
beoordelingen die humanisten van sinraties lunnen maken, en de verschillen
in richtli$nen waartoc ze kunnen concluderen. Open communicatie blijft gewenst. Dit Perspectief is dan ook geen eindprodukt, maaÍ eien uitnodiging om
mee te denken en mee te doen.
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terreinen opengelegd, maar loopt het gevaair te ver door te schieten en destnrctief van aard te worden. Wetenschap, marktmechanisme en industriële
ontrrikkeling leidden tot emstige milieuvervuiling en een dreigende kemoorlog, om twee sprekende voorbeelden te kiezen. Verandering van waardenpatÍoon en mentaliteit is nodig om de richting van de ontwikkelingen op technisch, wetenschappelijk en industrieel gebied te veranderen. In de gehele samenleving is een denk- en leefiriize nodig die meer op kwaliteit dan op louter
kwantiteit gericht is, meer op verdieping dan op louter uitbreiding, meer op
samenwerking dan op louter regulering, meer op integratie dan op louter segmentering. Een ondersteuning en onderbouwing vanuit één bepaalde levensbeschouwing is daarbij niet voldoende. Er is tegenwoordig sprake van een
steeds brederwordend spectrum van godsdienstige, religieuze en wereldlijke
levensbeschouwingen, die dikwijls in een concurrentiepositie verkeren. In
deze veelheid kunnen ten eerste die levensbeschouwingen onderscheiden
worden die traditionecl en behoudend van aard zijn en zich vastklampen Íurn
nog bestaande machtsposities. Dan zijn er de levensbeschouwingen die zich
aÍkeren van de wereld, gesloten en sectarisch van aard zijn en een beter leven
öfin eigen kring öfin een volgend leven nastreven.
Tenslotte zijn et die vormen van levensbeschouwing, beter levensovertuiging
te noemen, die uitdrukkelijk onze wereld en ons leven menswaardiger willen
maken. Ze kunnen zich baseren op een bepaald mensbeeld, een maatschappijopvatting of op een innerlijke (spirituele) zijnswijze. Ook combinaties zijn
mogelijk. Om nu bovengenoemde wijzigrng in denk- en leefwijze ingang te
doen vinden, is het een goede strategie een flexibele bundeling, een zogenaamd netwerk, tot stand te brengen en uit te bouwen van alle op genoemde
verandering van de wereld gerichte levensbeschouwingen.

Niet de verschillen maar de overeenkomsten dienen benadrukt te worden, zoals die naarvoren komen in een mensgerichte levensstiil.Dezewordt gekenmerkt door natuurlijliàeid als waarde, de aandacht voor de natuur en het natuurlijke zowel om als in ons, zowel voor ecologie, milieuhygiëne als voor
voeding, lichaamsverzorging, erotiek en sel«sualiteit. Verder is er ruimte voor
het "aardse" genieten van de heel gewone dingen van het leven.
Een tweede kenmerkende waarde is openheid voor reliqiositeit. Men is niet
godsdienstig (meer), maar heeft geen behoefte zich tegen de godsdienst als
zodanigaf te zetten. Men staat open voorhet levensmysterie en heeft gevoelens van ontzag en van verbondenheid ten opzichte van leven, natuur ery'of
kosmos. Men ervaart deze openheid als venijking van het leven.

ET

Solidariteit is een volgende waarde. Men beleeft de mensheid als een eenheid,
is sociaal-politiek geëngageerd en kan opkomen zowel voor Nicaragua als
voor de bejaarden en de gastarbeiders in de wijk.

tr

Een vierde kenmerk is, dat men niet accepteert dat mens en wereld altijd blijven zoals ze nv zijn. Er is een utopisch of idealistisch te noemen streven naar
een vollediger mens-zijn, een rechtvaardiger maatschappij, en een betere wer-

kelijlheid.
Tot slot wordt de waarde van de redeliikheid bij dit alles als onmisbaar instrument gezien, het vermogen om kritisch te zijn maar ook om orde en vooral
synthese, orde op een hoger niveau, te scheppen in de tegenstrijdigheid van
gevoelens, belangen en idealen. Het is ook de bereidheid rekenschap en verantwoording af te leggen.
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PRI MAI RE L E E FVORME N

Op het gebied van de primaire leefvormen is er van alles aan het veranderen,
evenals op vele andere gebieden van onze samenleving. Ideeën over wat goed
is voor een mens veranderen, want zezijttijd- en plaatsgebonden, ze hangen
samen met bijvoorbeeld economische omstandigheden. Ieder kan om zich
heen zien, dat ook de praktijk veranderf 28o/o valn de Nederlandse bevolking
leeft niet meer in het traditionele gezinsverband. Vrijwillig of noodgedwongen
maakt men nieuwe keuzen.

Het is wenselijk dat menbij het maken van een keus overvoldoende informatie beschikt om met kennis van zaken te l«rnnen beslissen en dat men kan
zien in hoeverre een keus persoonlijk is of beïnvloed wordt door een ideologie. Vanzelfsprekend is het ook gewenst dat de samenleving ruimte biedt voor
het in praktijk brengen van keuzes , zolang anderen daardoor niet geschaad
worden.

Voor het maken van een verantwoorde keuze is het ook van belang dat er
duidelijk geformuleerde waarden zijn. Verschillende oude waarden zijn op
losse schroeven komen te staan. In plaats van "plicht tot arbeid" is gekomen:
"recht op zinvolle arbeid". Bezwaren tegen de traditionele opvatting over
"liefde" als waarde zijn o.a. dat het vaak polariserend werkt (bijvoorbeeld het
\ilaÍme gezin tegenover de koude buitenwereld) en dat het vergaand heeft bijgedragen tot het voÍmen en in stand houden van een samenleving waarin de
verhoudingen tussen vrouwen en mannen grondig scheefgetrokken zijn.
Een nieuwe waarde zou als volgt geformuleerd l«rnnen worden. Het is wenselijk dat een mens zich ervan bewust is een wezenlijk deel te zijn van een
groter geheel (groter dan bijvooóeeld 'het gezin"), waarvoor hij of zij ook
verantwoordelijlrtreid draagt. En een andere waarde: het is wenselijk dat een
mens voorzijn of haar (emotioneel) welbevinden niet afhankelijk is van één
persoon. Dit geldt ook voor kinderen: die zullen zich evenwichtiger kunnen
onplooien als méér mensen dan alleen de moeder intensief bij hun opgroeien
betrokken zijn.

I11.I Dit denken in grotere gehelen brengÍ met zich mee dat een aantal scheidingen
29 ! zullen veryagen, bijvoorbeeld de traditionele scheiding tussen buitenwereld en
Ir-r
binnenwereld. Deze valt simpel gezegdongeveer samen met de scheiding
tussen werk en huis, zakelijL{reid en gevoel. Deze scheiding leidt tot een
tekort aan begrip tussen personen die hun voomaamste bezigheden niet in
dezelfde wereld hebben, en tot het miskennen van de mogelijtÍreden tot

warmte en waardevolle intimiteit die samenwerken biedt.
Groeiende behoefte aan persoonlijke autonomie en tegelijkertijd aan warme
verbondenheid met anderen zou er mee gediendzijn, als liefde en seksualiteit/
geslachtsgemeenschap niet meer worden voorgesteld als onlosmakelijk verbonden. Een leven zonder of met weinig genitale seksualiteit, zou niet meer
voorgesteld moeten worden als per deÍinitie onbevredigend. Erzou minder
druk op huwelijks- an paarrelaties staan, en het delen van warmte en intimiteit, ookbuiten die relaties, zou meer kans krijgen.

STELLINGEN

I Het Humanistisch Verbond wil (onder andere door vormingswerk en ondenvijs) bevorderen dat mensen weloverwogen keuzes maken ten aanzien van leefvormen, waardoor zelÍbeschikking, ontplooiing, gemeen-

ti

schapsgevoel en verantwoordelijlÍreid voor anderen, mogelijk worden
gemaakt en gestimuleerd.

HAHumanistisch Verbond zal samen met geestvenvanten helpen voor-2 ;;;a;i.
."t.pp.nwaardoor keuzes vooiop zelÍbeschikking gerichte
leef- en woonvormen gestalte lunnen krijgen.
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-3 Vanuit
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leiden. Daarvoor is het belangrijk misbruik van
machiin alle soorten relaties tegen te gaÍrn en het invoelingsveÍmogen ten
opzichte van anderen te bevorderen.

4 Humanisten zijn voostandeÍs van het loslatenvan de opgelegde koppeling
en van
lrx11 seksualiteit aan voortplanting, van seksraliteit aan huwelijk,
opditm"nsen vanuit een zelfstandige opstel"*ttpfunting
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5. OPVOEDING, ONDERWIJS EN
VORMINGSWERK

Het is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van mensen om kinderen als het
bezit van hun ouders te beschouwen. Kinderen hebben er recht op zodanig
begeleid tc worden dxzijzsvÍoegmogelijk in staat zijnzelf zin en vorm te
geven aan hun bestaan.
De paradox doet zich voor dat het zonder meer vrij laten van kinderen juist
hun onvrijheid bevordert. Men leert in vrijheid leven door de redelijtÍreid van
bepaalde vrijheidsbeperkingen (bijvoorbeeld wanneer de vrijheid van anderen
aangetast wordt) in te zien en daarnaar te handelen.

Het indoctrineren van welke levensovertuigrng ook is in strijd met het menselijkzelÍbeschikkingsrecht. Het onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op
onze (levensbeschouwelijk) pluriforme samenleving. Zowel neutraal als verzuild onderwijs vertonen op dit punt wezenlijke gebreken. Het is onjuist het
bevoegd gezargvan het onderwijs ofwel uitsluitend te koppelen aan de ouders,
ofirel uisluitend aan de overheid, omdat de verantwoordelij*Íreid gedeeld
moet worden door zowel opvoeders als de samenleving.
De grondwet wordt vaakzo uitgelegd, dat de zogeheten gelijke behandeling
van openbaar en bijzonder ondenrijs in de praktijk in het voordeel werkt van
onverdraagzame confessionele minderheden die hun onderwijsvoÍm aan andersdenkenden opleggen in plaatselijke monopoliesituaties. Dit kan alleen
maar doorbroken worden door het levensbeschouwelijk oluriform onderwiis
(openbaar of algemeen bijzonder) als basisvoorziening te erkennen. De
gronórettelijke vrijheid van onderwijs houdt niet alleen het recht in op verzuilde scholen, maar ook op daadwerkelijk pluriforme scholen.
Iedervormingswerk dat feitelijk neerkomt op indoctrinatie, verdient de naam
vormingswerk niet en zou niet door de overheid bekostigd moeten worden.

STELLINGEN
Mensen, kinderen inbegrepen, mogen nooit als het bezit van anderen beschouwd worden. Alle opvoeding, onderwijs en vormingswerk dient erop
gericht te zijnmensen zodanig te begeleiden, dat zij zélf en samen in staat
zijn om zoveel als mogelijk vorm te geven aan hun bestaan.

Humanistische opvoeding is erop gericht kinderen te leren in vrijheid en
verantwoordelijkheid te leven. Vrijheid is daaóij nietzozeer de afwezigheid van dwang, als wel de aanwezigheid van reële keuzemogelijkheden en
het vermogen zelfstandig te kiezen en de gemaakte keuzes te verantwoorden.
Humanistisch onderwijs bereidt kinderen en (jonge) volwassenen erop
voor optimaal te functioneren in alle levenssituaties. Humanisten zijn tegenstanders van eenzijdige beïnvloeding en hokjesgeest in het onderwijs.
De beste school is volgens humanisten een pluriforme school, waarin alle
belangrijke levensbeschouwelijke stromingen tot hun recht lunnen komen
en mensen een constructieve dialoog met elkaar kunnen aangaan.
Het pluriforme ondenrijs (openbaar of algemeen bijzonder) dient niet levensbeschouwelijk neutraal ingevuld te worden, maar moet juist de verscheidenheid aan bestaande levensbeschouwingen op positieve wijze tot
uitdrukking laten komen.
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6. CULTUUR, KUNST EN MEDIA
Zoweldoor de toenemende intemationale contacten als het groeiend aantal
mensen uit andere culturen die in Nederland wonen en werken, is onze samenleving multi-cultureel van aard geworden. De gevestigde Nederlandse
cultuur dient open te staan voor zowel andere culturen als zogenaamde subculturen. De overheid heeft een voorwaardenscheppende taak bij het tot stand
komen van een samenleving waaraan iedereen als individu en samen met anderen op gelijkwaardige wijze kan deelnemen, ongeacht de levensbeschouwelijke enlof culturele achtergrond, leeftijd, sekse en seksuele voorkeur.
In iedere cultuurbestaat een spanning tussen traditie en vernieuwing. Enerzijds is cultuur scheppen een noodzakelijke voorwaarde voor cultuurbehoud;
andezijds is cultuurbehoud een noodzakelijke basis voor cultuurvernieuwing.
Cultuur is geen museum waarin het verleden zo authentiek mogelijk wordt
bewaard, respectievelijk gerestaureerd. Cultuurbehoud kan alleen zinvol werken naast en in eigentijdse venrerkingen. Hieóij spelen creativiteit en kunst
als esthetische vormgeving van cultuur een belangrijke rol. In de maatschappij
moet er nrimte zijnvoorzowel grensverleggende als gevestigde kunstuitingen. Kunstbeoefening dient evenzeer te worden gestimuleerd als kunstbeleving. Ondenrijs, opvoeding en vormingswerk zijn hierbij belangrijk.
Het steunen van cultuur en kunst dient niet te geschieden louter op grond van
willekeur en de gunst van het bedrijfsleven als "sponsol', evenmin alleen op
grond van gunst van overheidssubsidiëring. De overheid dient op democratische en afgewogenwijze, met publiekelijk afleggen van verantwoording,
cultuuruitingen mogelijk te maken. Daarbij moet eerder kostenverlichtend
(bijvoorbeeld via belastingvrijstelling) dan subsidiërend worden opgetreden.
In het systeem van het toekennen van prijzen schuilt het gevaar van bevoogding door de overheid. Aan de andere kant is er de grote mate van willekeur,
ondoorzichtigheid en onevenwichtigheid van cultuurbevordering door sponsoring door het bedrijfsleven. Een mengvoÍm van overheidssteun en sponsoring lijkt de oplossing, een levende wisselwerking tussen beide voÍÍnen van
steun, waarin ze elkaar voortdurend aanvullen.
Ten behoeve van een vriie meningsvorming is vrije informatie nodig. Een
breed aanbod van dag-, opinie- en informatiebladen, radio- en tv-programma-s blijft noodzakelijk evenals afwezigheid van alle vormen van censuur
(ook zelfcensuur). Enerzijds zijn regels van fatsoen en goede smaak en het
waarborgen van privacy zeer gewenst, anderzijds kunnen deze als dekmantel
worden gebruikt om maatschappelijke misstanden te bedekken.
Naast de bestaande of te scheppen omroepverenigingen, levensbeschouwelijke zendgemachtigden, en commerciële omroeporganisaties dient de NOS

uitgebouwd te worden tot een nationale omroep, waarin voor alle bevolkingqgroepen en levensovertuigingen gelegenheid is voor eigen progÍamma's, waarin geen commerciële belangen een rol spelen.

STELLINGEN

I

Humanisten streven nÍlar een multi-culturele samenleving waaÍaan iedereen
als individu en tesamen met anderen op gelijkwaardige wijze kan deelnemen, ongeacht de levensbeschouwelijke erlof culturele achtergrond, leeftijd, geslacht en seksuele voorkeur. Daarbij heeft de overheid een vooÍwaardenscheppende taak.
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7. WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
Het humanisme kent van huis uit een positieve instelling tot de wetenschap.
In de Renaissance ontstond het humanisme als denkvemieuwer op basis van
nieuwe studie en interpretatie van klassiek materiaal. Het had een positieve
relatie tot de 18de- eeuwse Verlichting als bestrijdervan bijgeloof en obscurantisme. Het negentiende eeuwse materialisme en de vrijdenkerij vormen met
het humanisme een driemanschap dat steun verleende aan de toenmalige
emancipatie en de opbouw van een zo rationeel mogelijk gefundeerd wereldbeeld.
De invloed van wetenschappelijke opvattingen op het humanisme was in
sommige perioden zs gÍoot, dat er meerdere pogingen in die hoekzijn geweest tot het ontwitkelen van een levensbeschouwing op wetenschappelijke
basis.
Sindsdien is de positie van en de waardering voor de wetenschap in de samerÍeving veranderd. De wetenschap heeft meer het karakter gekregen van
een geïnstitutionaliseerde macht, verschanst in universiteiten, gerelateerd aan
andere machten die we met wantrouwen bezien, en voedstermoeder van een
technologie met gemengde gevoelens wordt bekeken.
Het vertrouwen in de bevrijdende kracht van de wetenschap is af genomen.
Men hoort weinig meer van wetenschappelijk gefundeerde levensbeschouwingen, en binnen de wetenschap zelf is men ook bescheidener geworden
wat het vennogen betreft om antwoord te geven op de laatste vragen.
Het humanisme is toe aan een herbezinninq op de relatie met de wetenchap.
Te hoge verwachtingen moeten worden teruggenomen. Maar nog steeds is de
wetenschap de beste bondgenoot van het humanisme in de strijd tegen de
macht van godsdienstige orthodoxie, en van nieuwe vonnen van bijgeloof en
fundamentalisme. De wetenschappelijke denlavijze is nog steeds naartraar
aard relativerend, logisch en flexibel. Bovendien is de wetenschap nog steeds
de grote stuwende kracht voorhet ontwikkelen van een technologie die het de
mens mogelijk maakt zich vrijer op te stellen tegenover de natuur (geboortebeperking, ziektebestrijding, voedselverwerving) en de gegeven cultuur.
Het humanisme moet stimuleren dat de wetenschap trouw blijft aan haar
kritlsche functies, zich niet al te veel afzondertin specialismen, zich wijd
openstelt voor goede popularisatie en een evenwichtige relatie ont'wikkelt tot
het levensbeschouwelijke denken. Bovendien is het goed in gedachten te
houden, dat ookwetenschap niet een vormgevingvan absolute waarheid is.
Het is de respectabele poging om binnen onze cultuur tot een zo verantwoord
mogelijke beeldvorming te komen omtrent onszelf, oÍrze omgeving en de optimale relatie daartussen.
De oorspronkelijke relatie tussenhumanisme en techniekis veel losser dan die
tussen humanisme en wetenschap. Daarmee \ilÍls ze nog wel positief. De
techniek was een middel om de mens te bevrijden van een belagende natuur
en van mensonterende arbeid. De techniek opende ook nieuwe werelden van
uitvindingen en ontdekkingen, die de mens het zelfvertrouwen gaven om in
een redelijk verzorgd bestaan zictzelf te zien als een vrij onafhankelïk geworden acteur op het wereldtoneel. Wegbereiders zoals Da Vinci, Galileï,
Diderot en dAlembertzijtgewaardeerde namen zowel in humanistische als in
technologische kringen.
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Het gaat hier niet om strijd tegen de techniek als zodanig, maarveeleer om het
ontwitkelen van een levensbeschouwelijk kader, waarbinnen onderscheid
gemaakt kan worden tussen zinvolle en menswaardige techniek enerzijds, en
nriloze en bedreigende technologie daartegenover.

STELLINGEN

I

Het humanisme heeft een positieve houding ten opzichte van wetenschap.
De relatie met de technologie is problematischer. Van zowel de wetenschap
als van de technologre kan worden gezegd, datze in het humanistisch
denken de rol vennrllen van instnrmerte* Zij worden positief gewaardeerd
yooËzoveÍ ze worden ingezet om tot een wereld te komen waarin
humanistische waarden beter l«rnnen worden venrezenlijkt door bevrijding
van onwetendheid, bijgeloof en onderdrukking.

2 Wetenschap en technologie zijn van positief belang voorzover zij door
produktieverbetering helpen mensen te bevrijden van onwaardige armoede
milieuvervuiling en aantasting van persoonlijke vrijheid. Men dient er
echter voor te waken dat hun toepassing leidt tot nieuwe voÍmen van
uitbuiting en aÍhankelijkheid.

,

3 Wetenschap en technologie l«rnnen ons binnen leiden in een informatietijdperkwaarin de burger over ruimere voorlichting kan beschikken dan
voorheen. Humanisten juichen dit toe voorzover het bijdraagl tot grotere
menswaardigheid, en pleiten ervoor dat de actieve en passieve
toegankelijlrtreid van de media blijft gewaaóorgd in een sfeer van tolerantie
en pluriformiteit.

4 Wetenschap

en technologie zijn in een menslvaardige wereld instnrmenten
voor gezondheidszorg, milieubescherming, welvaart, rechwaardigheid,
rampvoorkoming, mobiliteit, arbeidsverlichting, kennisverbreiding,
bezinning, en variaties in leefstijl. Voorzoverre dat nu nog niet optimaal het
geval is, ligt dat niet aan hun aard maar aan een vanuit humanistisch
oogpunt onveÍantwoord gebruik.

5 Bij wetenschappelijk onderzoek dienen de academische vrijheid en de
onbevangenheid van de onderzoekervoorop te staan. Tegelijkertijd zullen
humanisten wetenschappelijke ontwikkelingen kritisch volgen en
beoordelen op hun ethische en maatschappelijke aspecten.
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8. SOCIALE EN ECONOMISCHE
ONTWIKKELINGEN
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worden. Te grote tegenstellingen op de arbeidsmarkt moeten voorkomen
worden.
'Wanneerin

samenlevingsverbanden de tweeverdienersrelatie gangbaarwordt,
bestaat de kans dat het sociale stelsel zich hieraan zodaniggaat aanpassen, dat
iedereen moet gaan werken. Een situatie waarin men kan kiezen om niet te
werken - en zich bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren aan de opvoeding
van kinderen te wijden - verdient echter de voorkeur.

In het kader van een herverdeling van de aóeid wordt vaak de vervroegde
pensionering als algemene maatregel genoemd. Een gevarieerde pensioenleeftiid is echterbillijker - sommige mensen zullen eerder, sommige latermet
pensioen willen. Nu geschiedt de overgang van werken naar niet werken wat
abnrpt. Een meer geleidelijke afbouw verdient aanbeveling. De mogelijl:treid
voor ouderen op deeltijdbasis, als mentor voor jongeren, of als adviseur, actief te blijven dient positief benaderd te worden. De mensen moeten ook, indien nodig, begeleid worden bij de overgang naar een actievere, zinvolle oude
dag: de derde levensfase.
Thans blijken mensen die vriiwilligerswerk doen, vaak geheel rechteloos te
zírjn. Enige regelgeving ten aanzien van rechten, verplichtingen, van vergoedingen, van aansprakeliilÍreid en dergelijke is gewenst.
De ontwikkelineslanden moeten meer mogelijlÍreden krijgen tot export naar
onze markt. Bij de vestiging van ondernemingen in derde wereld landen mogen de belangen van het gastland niet geschaad worden. De samenwerking
met de landen van de derde wereld moet er op gericht zijn het vermogen tot
zelfontplooiing van het land te vergroten. Het bevorderen van de rechten van
de mens dient een centraal element tezijnin de hulpverlening.

Het milieu dient ook binnen de economie een hoge prioriteit te hebben. Internationale samenwerking is hier noodzakelijk; waar mogelijk dienen echter ook
locale maatregelen genomen te worden.
Vaak wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat humanisering van de aÍbeid ten
koste van de doelmatigheid gaat en kostenverhogend werkt. Dit is onjuist.
Wanneer men goede aóeidscondities schept zal dittot meer creativiteit van
werknemers leiden en bijvoorbeeld ook de kwaliteit van het produkt verhogen.
Humanisering van de arbeid is gunstig zowel voor de individuele werknemer
als voor de organisatie.Deze gedachte zalmeer uitgedragen moeten worden.

STELLINGEN

I

De inrichting van de verzorgingsstaat moet zoveel mogelijk afgestemd
wordgn op de ontplooiingvan het individu, de verantwoordelijtÍreid voor
jezelf en voor anderen. Het aanbod van zoÍg enhulpverlening moet afgestemd worden op de werkelijke behoefte.

2 Het streven moet gericht zijn

op het scheppen van voldoende zinvolle arbeid zowel binnen het arbeidsbestel als daarbuiten, te weten vrijwilligerswerk en huishoudelijk werk. Zowelvrouwen als mannen moeten het hebben van een baan kunnen combineren met het vervullen van huishoudelijke
en eventuele opvoedingstaken.

3 Aan een ieder

die wil en kan, moet de mogelijkheid geboden worden middels het verrichten van arbeid op voor hem/haar zinvolle wijze deel te ne-
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men aan de vormgeving van de samenleving en mede daardoor een eigen

identiteit te ontwilkelen.

Zolanger een tekort aan zinvolle arbeid is zal een eerlijke verdeling van de
beschikbare arbeid dienen plaats te vinden. Deze verdeling mag het schep
pen van nieuwe arbeid niet in de weg staan.

4

Er moet tegemoet gekomen worden aan de steeds gtoter wordende verscheidenheid van behoeften met betrekking tot het hebben van een baan
(volle baan, halve baan, vervroegd pensioen, studieverlof). Vrijheid van
kenze dient daarbij znveelmogelijkvoorop te staan. Voorkomen moet
worden dat er een tweeledige economie ontstaat, waarin een deel van de
bevolking interessante, goed betaalde en volledige banen heeft en een ander
deel oninteressante, slecht betaalde, halve banen.

5 Het is te verwachten dat de tweeverdienerssituatie in de toekomst steeds
meer zalvoorkomen. Het stelsel van sociale zekerheid, het belastingstelsel

en het inkomensniveau moeten de mogelijkheid om niet te gaan werken of
om actief te zijn buiten een beaalde baan openlaten. De financiële aÍhankelijl*reidsrelatie tussen partners kan de gelijkrraardigheid en de vrijheid van
de partners in de weg staan. Voorwaarden voor grotere gelijLheid en zelfstandigheid van de partners dienen bevorderd te worden. De mogelijl'Íreid
van een basisinkomen voor iedereen verdient positieve aandacht.

op latere leeftijd moet ervoorzorgen dat ouderen (als zij dat
willen) hun positie in het arbeidsproces kunnen wijzigen. Daarnaast moeteo
er voorzieningen geschapen worden en de vaardigheden bevorderd worden
waardoor de mensen inhoud kunnen geven aan de derde levensfase, na de

6 Onderwijs

pensionering.

7

Het verrichten van vrijwilligerswerk en onbetaald werk zal voor velen een
redelijk alternatief zijn voor het hebben van een baan in het arbeidsbestel en
dient als zodanig bevorderd te worden. Regelingen ten aarzien van het
verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering dienen vemrimd
te worden. De rechtszekerheid bij vrijwilligerswerk dient vergroot te

worden.

E De economische verhoudingen tot de ontwikkelingslanden moeten gebouwd zijn op het principe van zelfontwitkeling en solidariteit. Die solidariteit moet gericht zijn op het verstrekken van voldoende bestaansmogelijkheden voor een ieder, ook al is dat niet bevorderlijk voor onze eigen economie. De voorsprong van de gerndustrialiseerde landen mag derhalve niet
als onaantastbaar beschouwd worden: aanpssingen zijn zowel in de rijke
als arme landen noodzakelijk De minst ontwilkelde landen hebben recht
op onze extra aandacht.

9

De economische groeizal ingepast dienen tezjn in een ecologisch perspectief. Dit betekent dat rekening gehouden wordt met het milieu, de
kwaliteit van de woonomgeving en de arbeidsomstandigheden.

10 Binnen zijn arbeid moet de mens gelegenheid hebben tot zelfontplooiing,
sociaal contact, uitdaging, en het onrw'ikkelen van een eigen identiteit.
Vanuit een humanistisch perspectief zijndeze factoren niet in strijd met een
streven naar economisch doelmatigheid en naar kwaliteit: zeziinhiervoor
juist een belangrijke voorwaarde. De produktie van goederen en diensten
moet gericht zijn op de reële behoeften van de consument en zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. De vrije keus van de consument wordt
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als eenbelangrijkgoed beschouwd. De rechtenvan de consumentenzullen
moeten worden beschermd.

I

I

Het werkgelegenheidsvraagstuk dient langs verschillende wegen te tvor-

den aangepakt het bevorderen van wenselijk geachte economische

grrci,

het herverdelen van de beschikbare aóeid, het aantrekkelijker maken van
het aanstellen van nieuw personeel (flexibeler arbeidswetgeving, vermindering druk sociale lasten, loonmatiging), het aanpakken van speciale projecten en dergelijke. Het werkloosheidsvraagstuk is een verantwoordelijkheid van de overheid, het bedrijfsleven, de vakbonden en de burgers zelf
en dient als zodanig in gezamenlijk overleg aangepakt te worden, bij voorkeur door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen.

12 Grotere verantwoordelijltreid voorzichzelf en anderen is gewenst voor
diegenen die hier feitel[jk en psychisch toe in staat zijn. Het idee van de
"z;olÍgzaÍroLe samenleving" mag erniet toe leiden dat de zwald<eren in de samenleving (materiëel en psychiscly'emotioneel) in de kou komen te staan.
Deznrgzxne samenleving mag er ook niet toe leiden dat er ongewenste afhankelijlrtreden ontstaan - ook niet voor hulpbehoevenden die wellicht de
voorkeur geven aan anonieme zorgverlening boven het tot last zijn vanzijn
ofhaar direkte omgeving en ook niet voor dezorgverlener die daar emotioneel of materieel geheel niet toe in staat kan zijn.
Het subsidiebeleid moet de keuzemogelijl{reid tussen zelfzorgen overgedragen zorg openlaten.
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2 Deideolqgie

van de ongerernde groei moet worden vervangen door een
economie van sclectieve groei, waarbij alleen milieu-vriendelijke sectoren
mqgen groeien.

3 Het mogelijke

economische groei-percentage moet primair gebruikt worden
voorherstel van de natuur. Daarmee wordt tevens een omvangnjke werkgelegenheid geschapen.

4

Een wereldbevolkingspolitiek die is gericht op een afname van de wereldbevolking, met name in de grote bevolkingsconcentraties èn in de gebieden
met een hoog consumptie-niveau, moet worden gestimuleerd.

5 De toepassing

van alle technologieën, met name ten aanzien van de kernenergie en de chemische industrie, dient steeds te worden getoetst aan de
gevolgen voor het milieu op korte en lange termirjn.

6

Een actief milieubeleid van de overheid, dat wordt gevoed door het besef
van verantwoordelijlheid voorhet leefmilieu bij de burgerij en gestimuleerd door de werkzaamheden van milieu-groepen, dient ingevoerd te worden. Bij de afweging van waarden en doeleinden van het overheidsbeleid
behoort dezorgvoor natuur en milieu prioriteit te hebben. Voor een doeltreffend milieubeleid is internationale samenwerking onmisbaar.

7

Het bevorderen van een milieu-bewuste leefstijl, die een daadwerkelijke
bijdrage levert aan het behoud en herstel van de natuuÍ, is gewenst. Daartoe
dient doorlopend actieve voorlichting te worden gegeven over de wijze
lvaarop ons leefmilieu thans wordt ondermijnd, en wat daaraan gedaan kan
worden.
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10. GEZONDHEID
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat bestrijding vPn ziekte
en bevoidering iran gezondheid zodanigvenveven ziin met mens en levensbeschouwing;dat dà gezondheidszorg wereldwijd een onderwerp van politieke betangstelling iJgeworden. Was de geneesl«rndige zorg in v_roeger-tijden gebond-en aan inspanningen van charitatieve, va,k levensbeschouwelijke
groeleringen, thans zijn het vooral de o_mvang, de inhoud en kwaliteit, de,reÍatie met íe eóonomie-en technologie, die eÍvooÍzorgdragen dat de gezond'
heidszorg in de politieke arena van alledag is terechtgekomen.

r--;I
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Ir-r

Het Humanistisch Verbond wil gÍotere invloed uitoefenen ophet gezoÍrd:
heidsbeleid. Dit is temeer noodzakelijk, omdat steeds duidelijker wordt dat
g,.zonAËia en ziekte zeer aÍhankelijizijnrmn invloeden uit andere kÍachienvelden: werkgelegenheid, onderwijs, milieuhygiëne (radioactiviteit),
emancipatie, vol-kshuisvesting, verkeer, landbouw (v_ocding). Wil men tot
,,guonàheidsbeleid' komen,-dan is brede samenwerking_ een-voorwaarde.
d-at komt niet vanzelf tot stand. Inspanningen vao levensbeschouwelijke
groepeÍingen is nodig om alle betrokkenen tot gezamenlijk onderzoek en actie
te motiveren.
Het Humanistisch Verbond heeft een dynamische visie op qezondheid diemeer is dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat erom dat de mens lichamelijk
en geestelijk in staat is zich wel te bevinden en van daaruit zin en vorm te
geven aan het eigen besaan.

STELLINGEN

I

Het Nederlandse publiek geeft er bd hertraling bliik van dat_gezondheld
hoog op de laddei van deígemenemaatschappelijke warden stalt, de ,
hatite ïi;d zelfs het hoogst. Toch is er sprake van enige tegenstrijdigheid:
als menéenmaalziekis, lijkt geen offer te hoOg om weerg€zond te worden. Maar de gezonden zijn vaakniet of nauwelijks beÍeid enlof in staat
hun leven zo in te richten?at gezondheid behouden ofbevorderd wordt.
Hierdoor ontstaat een aanjagende werking op de gezondheidszorg, ïvaardoor naar de grenzen van die zotg gevraagdwordt. Humanistenziinvan- mening dat ieÍereen mede-verantwóordelijkis voor een zn g-ezond-mogeli$
bestaaí, waardoor de grenzen aan de gezondheidszorg minder op di f19ef
gesteld zullen worden]Mensen moeten door hun leefstijl de gezondheid
var.zicl:u;elf en van anderen nietbenadelen.

2

Er is sprake van versnelling van de ontrrikkeling yan de medische technologie. iïet aanbod van de geneesl«rnde wordt snel groter. Dit noopt tot beziríning, omdat bij een gfót aanbod tegenover een grote vraag(maar met
beperÈté geldmidóelenJkeuzen gemaalt moeten worden, zowel collectief
als indivióueel. Humanisten mengen zich in de discussie wèlke keuzen gemaakt worden en höe die gemaakt worden, op grond van het menselijk
zelfbeschikkingsrecht, de gelijke behandeling, de solidariteit en het uitgangspunt dat óe menswaardigtreid van het bestaan belangrijker is dan de
duur ervan.
ontwikkelingen confronteren de samenleving ono-ntwijkbaar mei ethische en juridiJche vraagstukken rond het.ontstaan, het
b"hn en het eind van het leven. Gedoeld wordt op bijvoorbeeld in vitro
feiilisatie, abortus, draagmoederschap en euthanasie. Het gaat daarbij niet

3 De technologische

28

zozeeÍ om de vÍaag wat technisch allemaal kan, maar om de menswaardigheid van ons bestaan, waaf,aÍrn het technisch kunnen getoetst moet worden.

4

Het llgt in de verwachting dat niet alleen de diagnostiek zich verder snel
verbetert, maar ook de prognostiek. Tengevolge van de elkaar onderling
stimulerende ontwikkelingen van informatica en automatisering, biologisch
en biochemisch onderzoek, beeldvormende technieken en genetica zalhet
voorspellen van risico's per individu aan het begin van het leven meer mogelijk worden, en preventie dus ook.
Maar de ethische consequenties zijn niet gering en zullen ook doorhet Humanistisch Verbond gernventariseerd en getoetst worden. Hiertoe is een
ethische commissie doorhet Humanistisch Verbond opgericht, en zullen
humanisten zoveelmogelijk aan de bestaande en op te richten ethische
commissies in de gezondheidszorg deelnemen.

5 Het lijkt

erop dat bejaard worden in onze samenleving niet het respect en
aaruienheeft als bij vorige generaties en in andere culturen het geval was.
Bij voortduring wordt de vergrijzing als een groot economisch probleem
beschreven, hetgeen niet bijdraagt tot het zelfrespect van de bejaarden. Ook
wordt met bezorgdheid gediscussieerd over het grote aandeel van de bejaarden in de "consumptie" van gezondheidszorg. Het Humanistisch Verbond zal met woord en daad zich inspannen voorhet behoud en de verbetering van de menselijke waardigheid, ook van de oudere mens.

6 De zorg

voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten komt steeds meer onder druk te staan, mede tengevolge van de voortgaande bezuinigingen. Het
Humanistisch Veóond zal op de bres staan voor het (gelijk)waardig leven
van gehandicapten en (ex-)psychiatrische patiënten in onze samenleving.

7

De relatie tussen werkloosheid, welzijn en gezondheid is duidelijk. Bij alle
(terechte) inspanning voor het realiseren van arbeidsplaatsen valt op dat de
inspanningen voor het zoeken naar zingevend bezig ziin (zonder dat sprake
is van produktieve arbeid in traditionele zin) tekort schieten. Gezien de
verwachting van de lange duur van de algemene werkloosheid, zal het Humanistisch Verbond zich it:u;etten voor zinvolle altematieven. Uitgangspunt
is daarbij de individuele ontplooiing van de menselijke mogelijkÍreden voor
zov eel

mogelijk mensen.

8 Uit de problemen in de verzekeringswereld

(die de ziektebestrijding Íinanciert) blijkt dat er een afnemende solidariteit is in onze samenleving. Het
Humanistisch Verbond is van mening dat solidariteit met de zieken wezenlijk is voor een menswaardige maatschappij, en streeft er derhalve naar om
de onderlinge solidariteit te versterken.

9 Het Humanistisch Verbond zalzich

samen met de overheid en derden inspumen verslavingen te voorkomen en te beteugelen, vooral daarwaar
derden hiervan het slachtoffer worden.

l0

In de geneeskunde en de gezondheidszorg zijnde door mannen gedragen
visies op welzijn en gezondheid nog sterk dominant. Het Humanistisch
Verbond steunt vrouwenstudies in de geneeskunde en vrouwenhulpverlening derhalve krachtig.

I I Geweldpleging en marteling komen nog altijd veel voor, en zijn verantwoo rdelij k voor ziekte en invaliditeit. Het Humanistisch Verbond verheft
hiertegen zijn stem en steunt organisaties die hiertegen strijden.
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1. VREDE

Gervel4d?dise mqchtsuiloefeningis eenvan de meest onmenselijke en onhumanistische verschijnselen. Het il geen nieuw fenomeen. Ook in het verleden
febben_geryeld, machtsmisbruik, conflicten, oorlog en dreiging tot het vaste
bestanddeel van menselijkleven en samenleven beÍoord. Cewéta tussen
mgllsen (op te vatten als de toepassing van fysieke middelen die de ander letsel kunnen toebrengen of de onmiddellijke bedreiging daarmee) is van alle tijden. Ook hanteren van macht behoort bij mensen. IVtàcht is het min of meer
duurzaam veflnogen anderen te dwingen iets te doen of te laten, doorhen te
beperken in hun keuzemogelijktreden.
gewel,4als machtheeft een negatieve gevoelswaarde. Terecht, gezien
het omvangrijke misbruik dat er in alle tijden van is gemaakt. Toch hoéven
lepaaae vonnen van geweldsuitoefening of machtstoepassing niet bij voorbaat strijdig met de humanistische beginselen te zijn.
Aanwending van gew-eld kan onder bepaalde omstandigheden (denk Íum gewapend uerzet tegen fascisme, onderdrukking, dictatuur, terreur) worden erkend als het kleinere kwaad, d,.w.z. als tijdelijk middel om grotei kwaad te
vermijden of te beëindigen. Zo wordt het ook verklaarbaar, dat humanisten
venchillende standpunten t.a.v. toepassing van geweld innemen, omdat zij
verschillende vormen van kwaad verschillènd wàrderen en verschillen in
opvatting over de toelaatbaarheid van geweld.
omdat in een humanistisch mens- en wereldbeeld ten principale weinig of
gegn plaats is voor zedelijke erkenning van geweld op zichieff,ligt inélk geval voor alle humanisten de grens van geoorloofdheid van geweld op zijnminsl 4aar, waar nog andere, niet gewelddadige (maar resultaat belovende)
middelen beschikbaa r zijn.

lowel

mach! behoeft vanuit humanistisch perspectief niet voorshands negatief te worden gewaardeerd. Wanneer macht berust op persoonlijk
of co-llectief gezzlg(op basis van overwegingen van moraal, aesÈrnaigreid,
vaardigheid, e.a.) en dit gezz,g in dienst wordt gesteld van een socialeitnrctuur(een staatkundige reihtsórde, onderwijsinitelling, gezinsverband, e.a.)
die de humanistische toets der kritiek kan dborstaan, kàí gezagsmacht een
wezenlijk middel zijn om menselijke structuren en processen p-ositief te beïnvloeden en te sturen.
-Ook-hantering_van

Wanrree-r geweld en macht aan elkaar gekoppeld worden, is er sprake van gewelddadige machtsuitoefenlng. Het aantal geweldsmiddpien is onuiputtelij:k.
Ze l«rnnen bestaan uit fysieke middelen alsisolering, liclïamelijke uitputting,
directe-martglrJg, maaÍ ze kunnen ook uitlopen op vormen van-structirreel [éweld: de druk die kan worden uitgeoefend door machtsstructuren die menJen
samenleving il-hyn vrije ontplooiing belemmeren. Dergelijke structuren kunnen op zichzelf al gewelddadige gevolgen hebben ze z{invaak de oorzaak van
armoede, apathie, ziekte en dood. Ze hebben dat zeker wann eer ze ontaarden
in dictatuur en terreur ea geweldsuitoefening systematisch en herhaaldelijk als
machtsinstrument bij uitstek hanteren.

dadige maphtsuiÍqefenine kan in feite plaats vinden op een schaal die
kan lopen van onderdrukking van de ene meni door de andeie (in een huwebijvoorbeeld) via allerlei voÍmen en omvang van groepen en organisaties
!!j!
(binnen criminele organisaties als de maffia, teÀeurbàdei, het intemationale
terrorisme) tot staten (godsdienstige dictatuur als in Iran, politieke dictatuur
als in Duitsland tijdens Hitler, het Argentinië tijdens de ;ïerdwijningen", en
9elryeld-

3r

het Zuid-Afrika van de apartheid) en combinaties van staten (de wederzijdse
gijzeling van NATO en Warschaupact).
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Alle mensen zijn potentiële dragers van gewelddadige machtsuitoefening.

Vele mensen vërtönen daadwerkelijk geweldaladig gedrag vanuit hun machtspositie. Juist dit zogenaamde kleinè gèweld door al dan niel georganiseerde
Lurgers heeft zich na de Tweede wereldoorlog sterk ontwitÍreld.

Het'crote geweld - gepleegd door staten en gemonopoliseerd voor politieke
- treeit àp díverse plaatsen geleid totpolitiestaten (Zuid-Ameen kffifit
rit<a, ZÍia-Afrika) of miiitaire (diverse landen in Afrika) en zelfs militairgodsdienstige dióaturen (sommige landen in het Midden-Oosten). In andere
lebieden (dé communistische landen) voÍInen po,litig en krijg.smacht samen
[et instrument dat structureel geweld op grote schaal moet beheersen. De

Verenigde Staten en hun bondgenoten Lanteren een geweldsapp-aftat op basis
van onder meer het zogenaamde militair-inrlustrieel-intellectueel complex .

Al het voorgaande

samen is op zichzelf een grote

bedreigilg voor mens en

wereld. Màr dezevonnenvan gewelddadige machtsuitoefening en de feitelijke toepassing ervan, met namé binnenpolitiestatg=n en- door diverse landen
dïe met èttuarÏn oorlog verkeren, worden overtroffen door de onvoorstelbare
bedreiging die uitgaat ian de ontwikkeling van moderne militaire geweldsmiddelen op onder andere nucleair gebied.

Terwijl dit stuk verschijnt, wordt het leven op verschillende plaatsen in de
werelà bedreigd of aangetast door het gebruik van de meest afschuwelijke
conventionele-en chemísche wapens. Brandhaarden van conv9ntioqeel
geweld hebben zich na de Tweede Wereldoor-log voor!$3rend verplaatst.
Gcaie oorlogen hebben in de afgelopen veertig jaar miljoenen mensen
(militairen miar ook steeds meei burgers) van het leven beroofd of
lichamelijk en geestelijk blijvend beschadigd.
Degenen die ons voortdurend voorhouden dat er nu toch maat zdrr kleine
veelrtig5uarvrede is dankzij het nucleaire afschrikkingsevenwicht. hebbe_n
maar Ioi op zekere hoogÍe Seliik. Zehebben weinig oogYoor de morele kwaliteit van io'n vrede, en zien niet in dat de grote mogendheden elkaar wél
gewapendenvijs bestrijden, maar dan viaandere landen.

Maar al zou eÍ op conventioneel (en chemisch-bacteriologisch) terrein nauwelijks geweldódige machtsuitoefening hebbenplaatsgevonden (de werke- fijkËeidls dus omgékeerd), dan levert zówel het bezit van als de voortdurende
bödreiging met heigebruik van kernwapens - ook door andere landen die
over "àe Ém" besc[ikken - een verstoring van dit vredesbeeld op. Dit maakt
tevens de zedelijke basis ervan tot een aanfluiting. Want alzott men er in
slagen nimmer Í<ernwapens te gebruiken, dat is de tol die ervoor moet worden
betaald onaanvaardbaar hoog.
Doorhet feit dat de rijke landen (binnen NAVO enWarschaupact) voort-_ durend in een onvooÀtelbÍulr omvangrijke wapenwedloop zijn venvikkeld,
gaat een macht aan geld op aan ondeihoud, verÍijning en uitbreiding_van het
íucleaire (en conveitioneie) wapenarsenaal. Het zogenaamde SDI (Strategic
Defense Initiative, "StarWars") luidt een nieuwe en zowel voor de USA als
de USSR bijna onbeaalbare fase in van technologisch onderzoek naar de
mogelijkheden van anti-raket-systemen in de ruimte.
Doordat de rijke landen zoveel investeren in de bewapenlng en de wapenwedloop *oràt een noodzakelijke economische herverdeling op wereldschaal
tegengihouden. Bovendien heeft het een negatieve voorbeeldwerking op
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derde wereld landen. Als derhalve ergeÍrs de gevolgen van gewelddadige
machtsuitoefening zichtbaar zijn, dan is het daar waar reeds het bezit (en

onderhoud) van diverse wapensystemen duizenden slachtoffers maakt, dagelijks, al vele jaren lang.

STELLINGEN
Het door geweld uitoefenen van macht, het vermogen om mensen te beperken in hun zelÍbeschikking, staat op gespannen voet met de humanistische levensbeschouwing. Onder bepaalde omstandigheden kunnen geweld en macht beschouwd worden als een kleiner kwaad, dat noodzakelijk
is om een groterkwaad te bestrijden. Grondige bezinning dient hieraan
vmraf te gaan. Geweld is in ieder geval niet juist zolang er nog andere
niet-gewelddadige, doelmatige middelen beschikbaar ziin. Een aantal humanisten verwerpen alle geweld als zinloos en principieel onjuist als
middel om geschillen op te lossen.

Zowelbij de bezinning op geweld en macht als bij het zoeken naar mogelijkheden om zich tegen gewelddadige machtsuitoefening te v erzetten, zal
het Humanistisch Veóond samenwerking zoeken met geestverwanten. Het
gaat hierbij zowel om veuet tegen het'grote geweld' (militair wapengebruik, oorlog) als tegen het'kleine geweld'(geweld binnen relaties,
terrorisme, buitensporig politie-optreden).
Met de ontrrikkeling van met name de kernwapens is een nieuwe toestand
ontstaan. Het gebruik van deze wapens kan leiden tot de vernietiging van
alle leven en is voorhumanisten volstrekt onaanvaardbaar. Bovendien is
het ontwikkelen en het bezit van kernwapens mede door de hoge kosten
een belangrijke hinderpaal voor de noodzakelijke economische
herverdeling in de wereld.
Het Humanistisch Verbond zal bijdragen aan vredesonderzoek en vredesactie, zoeken Íraar alternatieve methoden van conflictoplossing en -hantering, en zal vredesopvoeding en -onderwijs bevorderen.
Een gewetenskeuze voor algehele of gedeeltelijke geweldloosheid behoort
te allen tijde gerespecteerd te worden. Indien dit niet gebeurt, zal het Humanistisch Verbond protest aantekenen en trachten daadwerkelijk steun te
verlenen waar dit nodig of gewenst is.
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I2. POLITIEK
Onder een oluriforme samenlevins verstaan wij in dit verband een samenleving mèt eén verscheidenheid aan politieke en levensbeschouwelijke opvattingen, alsmede een verscheidenheid aan belangengroepen, een verscheidenheid die vrij tot uitdrukking mag komen.
De mogelijkÍreden om oolitiek actief te zijn behoeven niet bepe$t te blijven_ tot
het uitöefenen van het stemrecht en het deelnemen aan het werk van politieke
partiien en vertegenwoordigende colleges. Ook het referendum en andere
vormen van volksraadplegng kunnen goede mogelijlÍreden bieden.

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft in febnrari 1986 een
nota uitgebracht over bureerlijke ongehoorzaamheid. Daanrit volgt hieronder
een relevante passage:
"Vanuit humàistisch oogpunt is burgerlijke ongehoorzaamheid niet onder
alle omstandigheden te kénschetsen als onverantwoord en maatschappelijk_ onaanvaardbaar gedrag. Nogmaals erkennende dat de burger in kwestie zelf
primair een zorgVuldiÈe afweging firssen goed en lnraadmaakt, zouden voor
àe gedachtenvorming-de volgende criteria voor de beoordeling_van d" 1?ovaaldbaarheid van burgerlijlie ongehoorzaamheid in algemene bewoordingen
gesteld kunnen worden:
à wetgeving en beleid komen niet tot stand in overeenstemming met essentiëlàwaar:den van de bevolking en democratische besluitvorming;
b wetgeving en beleid stuiten op funaamentele bezwaren van een deel van de
bevólking, die een minderheid vormt, en drarmee is in de besluitvorming
aantoonbaar te weinig rekening gehorden;
c reguliere, legale methoden van beïnvloeding en Protest zijn tot het uiterste
beproefd, maar hebben niet tot resulaat geleid;
d burgers komen door het genomen besluit te gehoorzamen in gewetensnood."
Een algemene Hacht over het Nedertandse politieke bestel van de laatste jaren
is, datïn de vertegenwoordigende lichamen steeds meerpartijdiscipline aan_de
ene kant, en de nóodzaak een regering of college aan de macht te laten aan de
andere kant, in de plaats treden van een open discussie waarbij de zakey
lvaarover gesprokén zou moeten worden op hun eigen waarde worden beoordeeld. IIeí element van argumentatie en discussie in de politiek wordt zo in
de verdnrkking gebracht. Dàt neemt niet weg, dat na beëindiging van de discussie een stemming tot een beslissing moet leiden.

Er is een spanningsverhouding tussen het terrein van de levensovertuiging en
dat van de politiek. De politiek is gericht op het besturen van de samenleving,
de levensovertuiging op de zingeving aan de relaties waarin de mens staat: de
relatie van de mens tot de aarde en de kosmos, van mensen onder elkaar, en
van de mens tot zictuelf. Die zingeving wordt bepaald door de waarden,
waarvoor een bepaalde levensovertuiging kiest. Het besturen van de
samenleving wordt aan die waarden getoetst èn put uit die woorden zijn
inspiratie.
Ten aanzien van de politieke meningsvorming richt het Humanistisch Verbond zich op het doén van ethisch gefundeerde uitspraken. Andere elementen
in de politieke meningsvorming zijn: ethisch gefundeerde uiSpraken_van_anderen-die afwijken van een humanistische ethiek, afwegingen van politieke
machtsverhoudingen, posities van belangengroepen, fi nanciële conlequ_enties, enz. Ten aanzien van de politiek spreekt het Humanistisch Verbond zich
_
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primairuit over - ethisch gefundeerde - principiële wenselijkheden en niet
over de praktische uitvoering daarvan. Daarvoor bestaan meestal verschillende mogelijl{reden en het is aan de politiek om de meest doelmatige uitvoering
te bepalen. Tenzij in de uitvoeringsregeling doorhumanisten voorgestane
principiële wenselijkheden worden geblokkeerd.. Zo kan b.v. de wetgeving
euthanasie toestaan maar met zoveel beperkende uitvoeringsbepalingen, dat
het wettelijk toestaan in feite een farce is. Dan ziethetHumanistisch Verbond
zich wel eens genoodaakt te reageren op zaken, die ogenschijnlijk details in
het politieke spel lijken.

Ten aanzien van de oolitieke uitspraken van het Humanistisch Verbond als
organisatie zal emstig rekening gehouden worden met de meningen van de
overgÍote meerderheid van de leden. Daarbij is geen enkel lid persoonlijk gebonden arn de mening die vanwege het Humanistisch Verbond wordt geponeerd. Duidelijk controversiële punten zullen in een daartoe passende voÍm ook maatschappelljk - tot uiting worden gebracht.

stellingen
Het Humanistisch Verbond kiest voor een democratische rechtsstaat die
verankerd ligt in een plurifoÍme samenleving, de Grondwet en in de internationale rechtsorde.
Op grond van de wezenlijke verbondenheid van ieder individu met de samenleving mag van ieder individu een zelfstandige belangstelling voor de

politieke besluitvorming worden verlangd.
Vanuit humanistisch gezichtspunt is het niet voldoende dat iedere staatsburgerhet formele recht heeft om deel te nemen aan de politieke besluitvorming. Daarnaast dient ook elke burger daadwerkelijk de mogelijldreid te
hebben politiek actief te zijn.
Burgerlijke ongehoorzaamheid, gezien als politiek actiemiddel, is alleen
aanvaardbaar in het geval van ernstige tekortkomingen in het functioneren
van de politieke besluitvorming. DaaÍbij dient geweldpleging achtenrege te
blijven.
Vanuit humanistisch gezichspunt zou een juiste politieke orde er een zijn
waarin beslissingen primair genomen worden op basis van argumenten en
pas secundair op basis van macht. Het Humanistisch Verbond acht het gewenst dat het element van de redelijke discussie in de politieke menings- en
besluitvorming meer gewicht gaat krijgen.
Het Humanistisch Veóond neemt niet deel aan de georganiseerde politieke
machtsvorming. Het wijst politieke partijvorming die is gebaseerd op levensovertuigrng af, omdat daardoor onvermijdelijk alle overwegingen die
leiden tot een politieke mening, niet evenredig tot hun recht komen. Een
bepaalde interpretatie van levensbeschouwelijke argumenten kÍijgt daarbij
een onevenredige zntaaÍte en wordt dikwijls als een onbespreekbaar argu-

mentgebruikt.
De aanvaarding van het beginsel van de scheiding van kerk en staat neemt
nietweg dat de overheid een
bijdrage dient te
leveren aan de mogelijkheden waaronder
organ§aties kunnen functioneren, evenwel zonder daarbij enige inhoudelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen.
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3. RE CHT

In de eerste twee onderstaande stellingen wordt de dubbelzinnigheid van het
recht totuitdrukkinggebracht. RechtÏs nietzonder@
meerslecht. Recht is niethetzelftle als gerechtigheid. Humanistenzullen echter ook niet alles waartoe een overheid dwingt, "recht" noemen. Waar de
redel[ikheid ontbreekt (zoals in een theocratische of een fascistische staat), is
geen sprake van recht. Met dwang, en dus met recht, dient men zuinig tezijn.
Niet alles wat redelijk lijkt, moet dwingend worden opgelegd. Zo is het een
waardevolle traditie om wetenschappelijke inzichten niet dwingend voor te
schrijven. Erzijnandere middelen om de idealen van het recht te bereiken.
Vaak verdienen die andere middelen de voorkeur, omdat de dwang van het
recht juist een bedreiging kan zijn voor die idealen. Zo zal een verbod op sex
met jeugdigen (wellicht bedoeld om hun zelÍbeschikking te beschermen) als
effect kunnen hebben dat hun zelfbeschikking aangetast wordt: zij zijnnret
meervrij om sex met ouderen te hebben.
'Wanneer

de dwang van het recht werkelijk nodig is, zal die dwang aan bepaalde eisen moeten voldoen om aanvaardbaar te zijn. In de derde stelling
worden vier belangrijke kwaliteitseisen genoemd waaraan de invoering, de
handhaving en de toepassing van rechtsregels zijn onderworpen. Uit deze vier
vloeien verdere eisen voort: deugdelijke en tijdige bekendmaking, verbod van
terugwerkende kracht, leesbare formuleringen, motivering van besluiten,
openbaarheid, verbod van willekeur. Veel van deze eisen zijn (onder meer als
beginselen van behoorlijk bestuur) al verankerd in het Nederlandse recht.
Yaakzijnzij echternog niet optimaal uitgewerkt en doorgevoerd. Dat is niet
alleen een veÍantwoordelijlÍreid van juristen.
Dat het recht iets voorschrijft, ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijL{reid voor hun daden. Nieuwe en oude rechtsregels spreken nooit vanzelf.
Daarom worden in stelling vier niet alleen voor invoering maar ook voor
handhaving en toepassing van rechtsregels goede argumenten geëist. Nu leert
de ervaring dat mensen elkaar niet altijd kunnen overtuigen (ook al omdat men
het niet eens kan worden overwat "goede" argumenten zijn)

De meerderheidsresel is een praktische, maar riskante oplossing voor dit probleem. Daarom mag een meerderheid (of een vertegenwoordiger van de
meerderheid, zoals men een bestuurder of rechter zou kunnen noemen) zich
nietzo maar op de meerderheidsregel beroepen. Voorwaarde is, dat de meerderheid (en liefst ook de minderheid) ervan oveÍuigd is dat een vrije discussie
heeft plaasgevonden waarin redelijke argumenten een minderheid niet hebben
kunnen overtuigen. En zelfs als dat het geval is, zal de meerderheid niet alleen
met de rechten, maar ook met de wensen en belangen van de minderheid
rekening moeten houden. Zo zal een parlementaire meerderheid die euthanasie
wil legaliseren, rekening moeten houden met minderheden die principiële
bewaren tegen euthanasie hebben. Bdvooóeeld door artsen niet te
verplichten tot actieve medewerking aan euthanasie.
Dat het recht niet ontslaat van verantwoordelijkfieid, geldt volgens stelling vijf
ook ten aanaenvan de rechten van de mens. Wanneer het recht op vrijheid en
geliilteid gerespecteerd wordt (ies wat ook in Nederland niet altijd het geval
zelfbeschikking
§)! wil dat nog niet zeggen dat het ideaal van de menselijke
(ofvan medemenselijkheid of gerechtigheid) is bereikt. -

In stelling zes wordt aangegeven dat niet alleen de binnenlandse, maar ook de
intematlonale verhoudin gen ondenrorpen dienen te zijn aan de fu ndamentele
beginselen van het recht. Deze intemationale rechtsorde dient zo mogelijk
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zondeÍ geweld te worden gerealiseerd. In extreme gevallen zal echter militair
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óp a"S.o. die het Jtrafrecht toch wil inzetten, rust een extÍa zwaÍe bewijslast:
geen altematieÍ? Bij het hanteren van het strafrecht zalmeln de sancis'er
"öfut
ii" rorgvoïaig moeten kiezen-. Vooralvrijheidsstraffen blij\e_n vaak averechts
te wer[en: aàhns dat de veroordeelde opnieuw strafbare feiten pleegt, neemt
erveelal doortoe. Ookhet slachtofferis niet gebaatbij opluiting van de dader. Daarom verdienen alternatieve sancties (waaóij deveroordeelde voor
slachtoffer of maatschappij nuttige werkzaarnheden venicht) de voorkeur.

cri*jinititeÍ vóorkomen wórden. Voorkómen

Zo wordt ook een groter beroep gedaan op de ve.rantwoordeliil<heií =v,an
=de .lutt.g; in plaats vaíuitstoting *ordt gelegtnheid-Begeven tot resocialisatie. De
Eó-aJtrafen de levenslange gevangenisstraf ontkennen de elgen verantwooÍàai:tt rià en het vermogà tót ondérscheidend oordelen volledig. Reeds om
die ïeden dienen deze absolute straffen veÍwoÍp€n te worden'
de voorgaande llgemene gezichtspunten toegfoast op enkele actuele weZenlijk9 problemqr. R{elij\e argqhenten otíai strafbaarstetting van sets mèt jongeren o{van hu]ntij euthanasie volledig te handhaven, óntbreken. H9t gelijlàeidsbeginsel eist dat een
einde wordt [emaakt aan de bevoorrechte (en in sommige opzichten achtergeslelde) positË van gehuwden in vergehjking met alleenstaanden en andere
à"getruwden en aaí de bevoorrechte pósitie van de christelijkg-godsdiensten
boïen andere levensovertuigingen. Hèt recht moet de mogetljkheden voor
jongeren om zelf over de inÍchling van hun leven te beschikken vernrimen.
"Oo[
u.n mensen die een zachte doód willen §terven, of die hun relatie op
eigen wijze willen vonngeven, komt ecn rgcht op-zelÍberyhrlkilg toc. Het
reïht opïerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het beginsel dat macht gecontrolJerd-moet kunnen woiden, eisen wettelijke garanties inzake
persoonsregistraties.

In de stellingen acht tot met trraalf worden

STELLINGEN

I

Recht bevat zowel elementen van redelijlÍreid en billijL*reid, als elementen
van dwang en geweld. Met redelijLtreid moet men royaal zijn, en met
dwang moet men zuinig zijn.

2

Hetrecht is een middel - mÍrar niet het enige - om menselijke zelÍbeschikking te beschermen of medemenselijkÍreid te bevorderen. Het recht kan
."tï.r ook een bedreiging vonnen vóor medemenselijlÍreid en zelfbeschikking.

3 De dwang van het recht moet voorspelbaar entegnjpelijk, controleerbaar
en redelij-k zijn.

Bij

de handhaving van het recht moet met gelijke maten

worden gemeten.

4
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Rechtsregels zijn nooit vanzelfsprekend. Wie een rechtsree-el in wil yoiren
of in stan? wil iaten, of de naleving van een regel wil afdwingen,zal daar

voorgoede aÍgumenten moeten hebben. Wanneer redelijke argumenten in
eenvrije discussie niet iedereen overtuigen, mag een meerderheid zonodig
beslissen. Daarbij dient die meerderheid de rechten van de minderheid te
respecteren en rekening te houden met de \rensen en de belangen van die
minderfieid.

5 Het verbod van discriminatie,

het recht op vrije meningsuiting, het recht op
vrije persoonlijke levenssfeer en de andere in Grondwet en internationale verdragen vastgelegde mensenrechten zijn slechs een minimumgarantie van de menselijke zelÍbeschikking; dat iets niet in strijd is met de rechten
van de mens, betekent nog niet dat het goed is.
een

6 Gestreefd wordt naar een internationale

rechtsorde die gebaseerd is op het
non-discriminatiebeginsel, de individuele vrijheden, en een eerlijke verdeling en instandhoudingvan de rijkdommen van de aarde.

7 Voorkómen

is beter dan bestraffen. Het voorkómen van onrecht is ieders
verantwoordelijktreid. Als straf werkelijk nodig is, wordt de voorkeur gegeven aan een sanctie (zoals dienstverlening) waar zowel de dader en hèt
slachtoffer, als ook de rest van de maatschappij wat aan heeft. Daarom
moet de positie van het slachtoffer in de verschillende fasen van het strafproces versterkt worden. Daarom ook moet de duur van vrijheidsstraffen
zoveel mogelijk worden beperkt en worden de doodstraf en de levenslange
g. evangenisstraf verworpen. Sancties mogen niet mraarder zijndan het
(vermoede) onrecht. Mensen moeten nieite lang op hun rectrt of hun straf
hoeven te wachten.

E Ook minderjarigen moeten zoveelmogelijk de rechten krijgen die nodig zijn
om hun leven naar eigen inzicht in te richten. In dit verband dient de strafbaarheid van seksuele handelingen met personen jonger dan 16 jaar
opgeheven te worden, vootzoveÍ die handelingen door de jongére gewenst
worden. Volwassenen die relaties met jongeren onderhouden, dienèn zich
bewust te ziinvan hun bijzondere veraítrvóordelijkheden ter versterking
van het zelÍbeschikkingsrecht.

9 Het

recht om te leven en om een zachte dood te sterven wordt erkend. Het
zorgvuldig verlenen van hulp bij beëindigen van ernstig lijdend leven dient
niet strafbaar te zijn. Het uitgangspunt in de wetgeving dient het individu te
zijn, ongeacht de aard van eventuele relaties. De wetgever moet er wel
rekening mee houden dat mensen soms verantwoordelijkheden voor elkaar
ofvooranderen op zich nemen. Een dergelijke verantwoordelijlÍreid dient
echter niet het automatische wettelijke gevolg tezijnvan het samen in een
huis wonen.

l0

Het uitgangspunt in de wetgeving dienthet individu tezijn, ongeacht de
aard van eventuele relaties. De wetgever moet er wel rekening mee houden
dat mensen soms veftmtwoordelijkheden voor elkaar of voor anderen op

zich nemen. Een dergelijke verantwoordelijkheid dient echter niet het automatische wettelijke gevolg te zijn van het samen in een huis wonen.

I

f In wettelijke regelingen

en openbare beroepscodes dienen waaóorgen te
worden opgenomen tegen misbruik van de registratie van persoonlijke
gegevens. Ieder dient inzage te kunnen hebben in de over hem ofhaar
vastgestelde gegevens, en het recht te hebben feitelijke onjuistheden te verbeteren. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om misbruik van de registratie van levensbeschouwelijk gevoelige gegevens te
voorkomen.

3e

vm het non-discriminatiebeginsel
nrimtc te lat€n voor levensbescfioriwelijkc pluriformiteit. Dc woorden 'bij
fGod' dienen niet langer gede gratie Gods" en andere vcrwijzingen naar
bmikt te worden in van de overheid afkomstige stukken.

I 2 De'overtCid dient'mét inach6rerning
,
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MENSENRECHTEN EN
ONTWIKKE L INGSSAME NWERKING

Zdftesdrikking

zijn onlosmakelijk met elkarveÍweveÍL
bii3vend g"**óorgd worden zonder dat
m anderen te waarborgen. Het is in ons welbegrepen eigenbelang de
gerechwaardigde belangen van anderen te respecteren. Dat betekent niet dat
orze culfirur aan derde wereld landen wordt opgedrongen. Het houdt in dat
wij binnen de randvoonraarde van het menselijk zelfbeschikkingsrecht andere
culturen zodanig daadwerkelijk helpen datzil beter in staat zijn zelf op
menswaardige wijze vorm te geven aan hun eigen bestaan. Deze
humanistische benadering van ontwikkelingssamenwerking houdt bijzondere
aandacht in voor de versterking van mensenrechten in ontwikkelingslanden.
en verbondenheid

STELLINGEN
De inrichting van een maatschappij is volgens een humanistisch mens- en
wereldbeeld gebaseerd op de redelijke wil van haar leden en op eerbied
voor elk individu, uitgaande van een rechtvaardige verdeling van kansen en
rechten.
Deze verdeling stoelt allereerst op een vergaande handhaving van de burgerlijke rechten en vrijheden, zoals het recht op vrije meningsuiting, organisatie en vergadering. De maatschappij in humanistische visie kent verder
een streven naar actieve participatie van allen.
De lijn die loopt tussen de humanistische denkbeelden over menselijke
waardigheid, sociale verbondenheid en rechtvaardigheid, wordt doorgetrokken als het gaat om sociale, economische en culturele rechten voor individuen en gemeenschappen.
Eeo te gÍote tegenstelling tussen verschillende individuen, groepen, gemeemchappen of volken, rvat betreft levensomstandigheden en ontwi*kelingskansen (zoals dezezichthans met name op mondiaal terrein schril
aftekent), is daarom niet acceptabel. Speciale aandacht voor ontwilkelingslanden, en daarbinnen de armsten, is noodzakelijk.

Van humanisten en humanistische organisaties mag daarom worden verwacht en gevraagd datnjzich inspannen voor een leniging van de ergste
nood op de korte termijn, maar daarnaast ookvoor het bevorderen op langere termijn van een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen in de wereld, en van de kansen op ontwikkeling, scholing en dragelijke levensomstandigheden voor individuen en de groepen waarin zij zijn georganiseerd.
Naarhumanistische overtuiging zal daafuij de relatie met de ontrrikkelingslanden gebaseerd moeten zijn op het beginsel van zelfontrrikkeling en
solidariteit. Deze solidariteit leidt allereerst tot het opzetten van projecten
gericht op het verzekeren van voldoende bestaansmogelijkÍreden voor een
ieder, maar in wezen behoort ontwikkelingssamenwerking daarin niet te
blijven steken.
De voorsprong van de geïhdustrialiseerde landen mag niet als onaantastbaar
worden verdedigd. Een geleidelijke herstructurering zalzowel in de eerste,
de tweede als de derde wereld nodig zijn en niet alleen op economische
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motie\ren moeten zijn gcbaseerd, maar ook op ale hierboven aangeduide
bcginselen voor een rcchtraardiger samenlcving'
1,5% van het Nctto
t- De Nedcrlandse ontrnikkeling§hulp moet minimaal
en zpnder
uitsluitend
Mti**t tntomen btiiven tödragèn; en mag nict

-.Ëi*"ia""
q" Ë4Íie met 9n depositic nan ontrn'ikke-r,Sid;id o-qr
fi"öf*a""L "rf,*t"iio. Íertetering van de positie van de aÍmen in die
landen dient daarbij voorop te staaÍI.
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I5.

EMANCIPATIE

Uitgangspunt is dat mensen in staat gesteld worden zélf zlnte geven aan hun
bestaaÍr, dat op zich genomen noch zinvol noch zinloos is maaizinvol gemaatÍ kan worden. Emancioatie is het zich bewust worden van het feit-dat
mensen dikwijls de gevangenen zijn van vastliggende waarden, noÍmen en
rollenpatronen zonder dat dit noodzakelijk is. IVÍensen maken samenlevingen
waarin zij zicllzelf en anderen onnodige beperkingen opleggen, beperkingen
die (mits op doeltreffende wijze aangèpakt) omgezetkunnàn worden in àogelijl{reden tot vrijere vormgeving van het menselijk bestaan.
Het vemieuwende element in emancipatie zit vooral in het doorbreken van
vanzelfsprekendheden Door te laten zien dat het anders kan, worden mensen
geconfronteerd met het feit dat ook zij zelf hun leven anders zouden kunnen
inrichten. Hierdoorwordt bewuster denken en handelen bevorderd.
Het is van wezenlijke betekenis dat de verwantschap tussen de verschillende
emancipatiebewegingen duidelijk wordt. Juist door de samenhang te doorzien, worden oude en nieuwe voÍmen van hokjesdenken doorbroken.
Emancipatie kan per deÍinitie niet door de overheid afgedwongen worden,
maatzij kan wel de emancipatieorocessen stimuleren door de nodige voorwaarden te scheppen, en in iedergeval belemmeringen zoals discriminatie op
te heffen.
Het grote gevaarvan vemieuwings- en bevrijdingsbewegingen is dat oude
voÍmen van verstarring en onderdrukking door nieuwe vormen worden vervangen. Dit is een fundamenteel punt van kÍitiek van sommige ziclzelf antihumanistisch noemende filosofen. Het is echter kenmerkend voor het humanisne dat het er naar streeft het menselijk zelfbeschikkingsrecht te versterken
in plaats van oude "gevangenissen" door nieuwe te vervangen. Juist door de
indnrk te wekken dat alle vernieuwing en bevrijding fundamenteel onmogelift
zovzijn, houdt men mensen gevangen in hun (onterecht) gevoel van moedeIoosheid. Tussen enerzijds moedeloosheid en anderzijds ongefundeerd gelof
in gema*J<elijk of varzelf te bereiken veranderingen ligt het met feiten rekening houdende streven nÍraÍ een meer menswÍBrdige maatschappii. Ha gaa
daaóij niet alleen om de goedheid der bedoelingen, maar ook om de vrag of
de feitelijke gevolgen in de juiste richting giran.
De overheid mag tegenstanders van emancioatie, zoals sommige confessioele instellingen, niet subsidiëren , aarrgeÀenzij daarmee in strijd met artikel I
van de Grondwet zou handelen (het non-discriminatiebeginsel).

STELLINGEN
In emancipatiebewegingen kunnen mensen zichz*lf enanderen in staat
stellen zélf zin en voÍm te geven aan hun bestaan en zich te bevrijden van
vastliggende stnrcturen, waarden, no(men en rollenpatronen n uà.in dj gevangen zitten.
Emancipatiebewegingen hebben een vernieuwende invloed op de matschapprj omdat zij verstarde vanzelfsprekendheden in onze cultuur doorbreken, omdat zij iedereen stimuleren bewuster na te denken en te handelen, en omdat zij de maatschappelijke pluriformiteit bevorderen en daardmr
bijdragen tot bewuster kiezen bij het voÍm geven aan het eigen bestam.
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Het Humanistisch Verbond voelt zich nauw verwant met emancipatiebewegingen gericht op zelÍbeschikking enzietziclzelf als een-punt van
beànning én bevordering van samenhang ten behoeve van deze bewegin-_
gen. De ípecifieke humanistische inbreng is gelegen in het uitgangspunt dat
íerstarde patÍonen en structuren door men§en gemaakt zrjn 9n dat deze
verstaning ook door mensen doorbroken kan worden. Zonder zich daarvan
bewust teZijn kunnen mensen elkaargevangenen houden, terwijl zii elkaar
ook zouden l«rnnen bevrijden.

Het menselijk zelfbeschilÍ<ingsrecht, dient versterkt te worden. De overheid en maaSchappelijke organisaties moeten daartoe op actieve wijze een_
voorwaardenschéfpende rol vennrllen. Het non-discriminatiebeginsel en de
fundamentele vrijheden dienen uitgewerkt te worden in wetgeving, ov_er- _ heidsbeleid en reóhtspraak. De overheid mag niet meewerken (bijvoorbeeld
door subsidiëring) aan discriminerende activiteiten. Discriminatie dient
wettelijk verboden te worden.
5 Historisch gegroeide machtsposities die het zelÍbeschikkingsrecht van

in

het bijzondér vrouwen, homoseksuelen, ongehuwden, gekleurden, jongeren, ouderen, gehandicapten en ongodsdienstigen aantasten, dienen niet te
woiden omgeíetin nieuwe machtsposities maar moeten worden veranderd
in grotere wijtreia en verantwoordelijkheid voor iedereen. Positieve discrimiíatie van achtergestelde groepen is alleen dan gerechWaardigd, als zij
bijdraagt tot een stnrctureel eerlijker verdeling van mogelij*Íreden tot uitoéfening van zelÍbeschikkingsrecht en wanneer geen andere middelen beschikbaar zijn om dat te bereiken.
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