Humanismens Nyskapande
och återupprättande

Humanism & Kunskap
w w w. h u m a n i s m k u n s k a p . o rg

Kort presentation

Vi vill nu i likhet med
projektet Coacha Unga
lägga grund till ett
nyskapande av humanismen.
Även detta nya projekt bildar egen förening Humanism och Kunskap. Kulturnätets
uppgift är att garantera hållbarhet tills den
nya föreningen står på egna ben.
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Kunskapen om de antihumanistiska
strömningarna väcktes under projektet
”Fred Börjar Hemma”. Här var ambitionen
att möta unga, lärare, ledare och föräldrar
i seminarier.
I samband med det blev det en del skriverier och diskussioner på nätet, i tidningar,
radio och TV. Här visade det sig att inte
bara de som man kunde förvänta sig skulle reagera negativt utan även en slags utbredd dold rasism och en antihumanism
som tycktes spira ur ett etablissemang av
till synes humanism.
Till en början var det så oroande att det
har krävts en drygt ettårig research för att
ta reda på vad som pågår. Många även på
hög institutionell nivå har bekräftat situationen och anslutit sig.
Vi har samlats i allt större grupper för
att diskutera och analysera denna ganska
motsägelsefulla rörelse.
Fram växte bilden av en demokratifientlig
strategi som eskalerat obehindrat.
Ska man förenkla det något så suger man
upp skolans mobbare som vill fortsätta sin
lek med människor. Men nu får det andra
konskevenser och har en tydlig agenda.
Man skaver i och kränker mänskliga rättigheterna dagligen.
Det vi vill åstadkomma är inte bara en
motvikt utan en förebild där vetenskap
och kultur förenas.

Nyskapande

Inspiration och stöd
till föreningen är boken Coacha Unga med
Livskompassen

Vi vill både nyskapa och återupprätta
humanismen. Skälet till det är att det
idag har spridit sig antihumanistiska
värderingar som ger sig ut för att vara
humanism. Vid en granskning av detta
fenomen finner man den välorganiserad
och samhällsgenomträngande. En av
dess metoder är att locka unga med i en
slags huliganmobbning av oliktänkande.
Situationen är graverande.
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Vi har åstadkommit
teater, musikal, och internationellt prisbelönt
film, Bella & Real.
Seminariet Fred börjar Hemma med stöd
av Folke Bernadotteakademin blev en stor
framgång.
Vi har också medverkat till föreningen
Coacha Unga som är
etablerad i fyra städer och spridd över
hela Sverige. Man
har samverkan med
unga i Europa, Asien
och Latinamerika.
Verksamheten är inriktad på ung kultur,
musik, dans och film.
www.coachaunga.org

Bakgrundsbeskrivning och syfte
Humanismens

Föreningen Kulturnätet (bildat 1999) verkar glokalt genom alla mediakanaler och
via alla slags konstellationer, grupper och
enskilda, proffs och amatörer, unga och
professorer.

