
Een voorstel voor 
meer humanisme aan 
de formatietafel  

HUMANISTISCH VERBOND, AMSTERDAM, 20 MEI 2021 

Vrij om jezelf te zijn. 
Vrij om anders te zijn. 
Vrij om te geloven. 
Vrij om niet te geloven.
Vrij om waardig oud te worden. 
Vrij om te sterven als het leven een lijdensweg wordt. 
Vrij om lief te hebben. 
Vrij om over je eigen buik te beslissen. 
Vrij om je te verbinden. 
Vrij om nergens bij te horen.

Op te veel plekken staan belangrijke humanistische 
waarden steeds verder onder druk. De politiek kan hier 
iets aan doen. Daarom vragen we aan iedereen aan de 
onderhandelingstafel: koester, bewaak en versterk de 
vrijheid zelf te kunnen bepalen over je leven, liefde, 
denken en dood. Deze vrijheden staan onder druk. 
En neem de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid 
voor een rechtvaardige, inclusieve samenleving waarin 
ieder mens gelijkwaardig is en waarin we omzien naar 
elkaar én naar onze planeet. 



LEVEN
Iedereen in Nederland zou vrij moeten 
kunnen leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het nog niet. En niet alleen de 
mens, ook planten en dieren verdienen 
zorg en respect. En dan de planeet zelf: 
wij zijn verantwoordelijk hoe we die 
nalaten aan toekomstige generaties.

•  Haal abortus uit het Wetboek van 
 Strafrecht en haal alle taboe en
  schuld uit de abortuswet. Daaronder 
 valt ook de 5-dagenbedenktijd.

•  Voer een solidair, humaan    
 vluchtelingenbeleid. 

• Stel beleid op met oog voor de 
 toekomst. Beleid dat bijdraagt aan   
 groen humanisme, waarbij de 
 mensheid in balans met natuurlijke 
 ecosystemen leeft.

• Voer het eigen klimaatbeleid en 
 internationale klimaatakkoorden uit.

LIEFDE
Twintig jaar geleden was Nederland het 
eerste land ter wereld dat het burgerlijk 
huwelijk openstelde voor alle stellen. Nu 
is het tijd voor volgende stappen. Want je 
hebt het recht om veilig jezelf te zijn en 
de liefde te vieren zoals jij dat wilt.

•  Meer gewicht voor artikel 1 ten
  opzichte van andere artikelen in de 
 grondwet. Dat betekent dat het niet   
 uitmaakt wat je seksuele oriëntatie,   
 genderidentiteit of relatiestatus is. 

•  Regeling voor juridisch 
 meerouderschap, meeroudergezag 
 en draagmoederschap.

•  Veilige opvang voor LHBTI+-
 vluchtelingen.

Hoe die samenleving eruit zou kunnen zien?



DOOD 
Zelfdoding is niet strafbaar. Maar hulp bij 
zelfdoding is dat wel. Iemand die nu een 
weloverwogen doodswens heeft, maar bij 
wie het lijden niet voortkomt uit een ziekte 
of aandoening, wacht vaak een eenzame 
dood. Het Humanistisch Verbond staat 
voor een menswaardig levenseinde voor 
iedereen.

•  Hulp bij zelfdoding gaat uit het Wetboek  
 van Strafrecht.

•  De wet voltooid leven wordt aange  
 nomen.

•  Euthanasie-artsen worden niet    
 langer strafrechtelijk vervolgd.

NAAR ELKAAR 
OMZIEN
Humanistisch geestelijk verzorgers zijn 
er voor álle mensen met levensvragen. Ze 
kunnen een rol spelen bij het maken van 
belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren 
van het leven, bij alle sleutelmomenten in 
ons bestaan. Ze bieden ook handvatten om 
negatieve gebeurtenissen onderdeel van 
je levensverhaal te maken; een mens mag 
imperfect zijn.

•  Neem geestelijke verzorging op in het     
 basispakket zorgverzekering, zodat     
 het voor iedereen toegankelijk en     
  betaalbaar is.

•  Meer stress- en burn-outpreventie,     
 gratis geestelijke verzorging op 
 onderwijsinstellingen.

•  Nationaal actieplan voor mentale     
  vooruitgang.
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DENKEN
Als kind mag je je eigen levensbeschouwe-
lijke identiteit ontwikkelen, óók op school. 
Schoolbesturen zou verboden moeten 
worden hun religieuze opvattingen aan 
kinderen op te dringen. 

•  Leg wettelijk vast dat alle vormen van     
  onderwijs de levensbeschouwelijke     
  vrijheid van het kind moeten 
 respecteren. 

•  Waarom mag je tijdens corona wel naar   
  de kerk, maar niet naar het theater?     
  Geef ieder mens de kans om samen de   
  zin van het leven te beleven, zoals hij
  of zij dat wil. De grondwet biedt er     
  ruimte toe. 

•  Nederland zet zich internationaal in     
   voor de veiligheid van vrijdenkers, 
  atheïsten en humanisten,   van wie velen   
  worden vermoord, vervolgd en verstoten. 
  Laat Nederland een voortrekkersrol 
  spelen. 

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid. 
Wij komen in actie als vrijheden op het gebied 
van leven, liefde, denken en dood gevaar 
lopen. Wij vinden dat individuele vrijheid en 
samen leven hand in hand gaan. Want om 
echt vrij te zijn, heb je elkaar nodig. Het is 
nu aan de politiek om te werken aan een 
rechtvaardige, inclusieve samenleving waarin 
ieder mens gelijkwaardig is en waarin we 
omzien naar elkaar én naar onze planeet. 
Daarmee wensen we de onderhandelende 
partijen veel succes.
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