Principprogram
Dialog
Den som vill påverka attityder i samhället måste föra en dialog. Envägskommunikation tillhör en
förfluten era. I det moderna samhället måste dialog och påverkan börja med ömsesidig förståelse
och fokus på det som förenar. Vi vill se ett öppet samtalsklimat med respekt för varandras åsikter.

Sekularism
En stat som vill representera alla sina medborgare måste vara neutral i frågor om livsåskådning.
Därför måste lagstining och myndighetsutövning ske sekulärt och utan att särbehandla utifrån
religion eller livsåskådning. Alla har rätt att tycka, säga och tro vad de vill. Därför måste samhället
till sin natur vara pluralistiskt och mångkulturellt, för att ge alla utrymme att ge uttryck för hela sin
personlighet. Vi har var och en ett ansvar att respektera varandra och att verka för ett samhälle som
fokuserar på det som förenar snarare än det som skiljer oss åt.

Rationalitet
Människan har givits ett förnu som ger förutsättningar för såväl empati som rationellt och kritiskt
tänkande. Genom nyfikenhet, kunskapstörst och kreativitet kan människan lösa problem och anta
de utmaningar vi ställs inför.

Vetenskap
Den vetenskapliga metoden är ett av de viktigaste verktygen för att förstå världen och lösa de
problem som vi ställs inför. Vetenskaplighet ska genomsyra forskning och utbildning samt ligga till
grund för lagar och myndighetsutövning.

Mänskliga rättigheter
Ett pluralistiskt samhälle grundat på respekt och förståelse kräver såväl rättigheter och friheter som
skyldigheter och ansvar. Demokrati, mänskliga rättigheter, integritet och jämlikhet är värden som
förenar det moderna, humanistiska samhället. Med dessa värden som grund kan vi uppnå välstånd.

Medmänsklighet
Omtanke och medkänsla är grundläggande ideal för att förena människor i ett pluralistiskt samhälle.
Även där åsikter och andra uppfattningar skiljer sig åt måste det finnas respekt och förståelse för
varandra. Brist på dessa värden är vad som ligger till grund för konflikter och hindrar fred.

Positiv humanism
Istället för att fokusera på skillnader väljer vi att se vad som förenar, för att gemensamt kunna
angripa de brister och problem vi ser i världen. De humanistiska idealen om mänskliga rättigheter,
förnu, vetenskap och medmänsklighet förenar många människor oavsett privat livsåskådning eller
tro. Detta vill vi ta till vara på och vi har tilltro till människors potential att förena och förändra.

