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Livssyn

• Engasjere og forplikte
• Sannhet
• Etisk element
• Evner
• Følelser
• Betegnelse
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Humanisme

• Kulturell humanisme
• Renessanse humanisme
• Humanistiske fag i akademika
• Filosofisk humanisme
• Moderne humanisme
• Religiøs humanisme
• Sekulær humanisme



Corliss Lamont:
”Humanismen er ikke en tenkemåte bare 

for fagfilosofer, men også en 
trosbekjennelse for vanlige menn og 

kvinner som prøver å leve et lykkelig og 
nyttig liv. Den prøver ikke å appellere til 

intellektuelle ved å gjøre krav på en 
originalitet, og den frir heller ikke massene 

ved å love en lettvint oppfyllelse av 
menneskelige ønsker på denne jord eller i 

en overnaturlig drømmeverden.” 



Protagoras

Mennesket er Mennesket er 
målestokken målestokken 
for alle tingfor alle ting  
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Det Humanistiske Manifest

• Røtter i det antikke Hellas
• Fornuft og harde bevis
• Verdi og verdighet, naturens lover, 

fornuft, tar ansvar
• Konflikt
• Religiøse løfter illusoriske og farlige



Det Humanistiske Manifest

• Demokrati
• Frihet
• Skille stat og kirke
• Liberale i kontroversielle etiske emner
• Moralske verdier har sin kilde i 

menneskets erfaringer



Det Humanistiske Manifest

Tror ikke på:

• En personlig gud
• Overnaturlige vesner
• Himmel, Helvete eller et liv etter døden
• Et skille av kropp, sjel og ånd



Fridtjof Nansen



HEFs  § 1

§1 Human-Etisk Forbund er en organisasjon for 
mennesker, som ubundet av religion, vil bygge sitt 
livssyn og sin etikk på medmenneskelighet, personlig 
erfaring, egen kritisk tenkning og en oppfatning av 
verden og tilværelsen som har støtte i vitenskapelige 
metoder og resultater.

Forbundet legger til grunn for sitt arbeid de 
humanistiske idealer og prinsipper som kommer til 
uttrykk i FNs erklæring om Menneskerettighetene av 
1948. 



Det human-etiske livssyn

• Forholdet til vårt evneutstyr (det 
rasjonelle element)

• Forholdet til vår forestillingsverden 
(det agnostiske element)

• Forholdet til etikken 



Etikk uten gud?

Konfutse (551-478 f.v.t)
”Når et menneske handler etter samvittighetens og gjensidighetens 
prinsipper, er han ikke langt fra den moralske lov: Hva du ikke 
ønsker at andre skal gjøre mot deg, gjør det ikke mot dem.”
 
Buddha (563-483 f.v.t.)
”Skad ingen med det som bringer lidelse til deg selv.”
 
Platon (ca. 429-347 f.v.t.)
“Så sant jeg er tilregnelig, skal jeg gjøre mot andre som jeg vil at 
andre skal gjøre mot meg.”



Egne systemer

• Systemer for moral og etikk kan utvikles gjennom 
gjensidig enighet, svært likt slik vi utvikler lover og 
sosiale vaner.

• De kan bygges på almenne behov mennesket har for å 
overleve, sikkerhet, personlig utvikling og kjærlighet.

• Mennesket er sosiale vesner som kan utføre de største 
prestasjoner gjennom gjensidig samarbeid.

• Folk vil frivillig følge humanistiske leveregler fordi de er 
effektive, fornuftige, leder til selvaktelse, er forenlig med 
ens naturlige følelse for omtanke, medfølelse og 
sympati, er akseptert av andre, og fører ikke til 
fordømmelse eller avviselse. Intet system for belønning 
eller straff er nødvendig for å håndheve dem.



Verdi





Snømannen



Bare gjør det



Gruppeoppgaver
1: Et livssyn må 

engasjere og forplikte

Hvordan kan HEF legge til rette 
for engasjement og 
forpliktelse?

• KRL i skolen
• Dåpsopplæring SFO-tid
• Verdige seremonier
• Synliggjøre det 

humanistiske livssyn i 
samfunnsdebatten

2: Følelser og fornuft

Hvis den religiøse bønnens 
mottaker er en gud som 
lytter og hjelper:

• Hvem skal lytte og hjelpe en 
ateist?

• Kan sosial-/omsorgsarbeid 
hjelpe oss å ta vare på 
følelsene i et humanistisk 
livssynsamfunn?

• Eller blir vi bare en 
menighet uten en gud?


