Afirmarea Umanismului: Declaraţie de Principii
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SUNTEM DEDICAŢI aplicării raţiunii şi ştiinţei în vederea înţelegerii universului şi rezolvării
problemelor fiinţei umane.
DEPLÂNGEM eforturile de a denigra inteligenţa umană, de a explica lumea în termeni supranaturali şi
de a căuta izbăvirea în afara naturii.
CONSIDERĂM că descoperirea ştiinţifică şi tehnologia pot contribui la îmbunătăţirea vieţii fiinţelor
umane.
CREDEM într-o societate deschisă şi pluralistă, precum şi că democraţia reprezintă cea mai bună
garanţie a protejării drepturilor omului de elitele autoritariste şi majorităţile oprimante.
SUNTEM DEDICAŢI principiului separaţiei dintre stat şi biserică.
CULTIVĂM arta negocierii şi a compromisului ca mijloc de rezolvare a diferendelor şi de atingere a
înţelegerii reciproce.
NE PREOCUPĂ garantarea dreptăţii şi echităţii în societate şi eliminarea discriminării şi a intoleranţei.
CREDEM că cei defavorizaţi şi persoanele cu handicap trebuie asistate astfel încât să devină capabile să
se ajute singure.
ÎNCERCĂM să depăşim loialităţile parohiale dezbinatoare bazate pe rasă, religie, gen, naţionalitate,
credinţă, clasă, orientare sexuală sau etnie şi încercăm să acţionăm împreună întru binele comun al
omenirii.
DORIM SĂ PROTEJĂM şi să îmbunătăţim starea Pământului, să conservăm planeta pentru generaţiile
viitoare şi să evităm să cauzăm altor specii suferinţe nenecesare.
CREDEM în dreptul de a ne bucura de viaţă aici şi acum şi în dezvoltarea completă a talentelor noastre
creatoare.
CREDEM în cultivarea excelenţei morale.
RESPECTĂM dreptul la viaţă privată. Adulţii maturi trebuie să îşi poată împlini aspiraţiile, să-şi
exprime preferinţele sexuale, să-şi exercite libertatea de reproducere, să aibă acces la asistenţă medicală
cuprinzătoare şi în cunoştinţă de cauză şi să poată muri în mod demn.
CREDEM în decenţa morală comună: în altruism, integritate, onestitate, în respectarea adevărului şi în
responsabilitate. Etica umanistă răspunde îndrumării critice şi raţionale. Există standarde normative, pe
care le descoperim împreună, iar principiile morale sunt testate prin consecinţele lor.
SUNTEM ÎNGRIJORAŢI de educaţia morală a copiilor noştri. Dorim să cultivăm raţiunea şi
compasiunea.
SUTEM DEDICAŢI în aceeaşi măsură artelor şi ştiinţelor.
SUNTEM CETĂŢENI ai Universului şi suntem emoţionaţi de descoperirile pe care ni le rezervă
Cosmosul.
SUNTEM SCEPTICI în privinţa afirmaţiilor de cunoaştere netestate şi rămânem deschişi ideilor
novatoare, căutând noi puncte de plecare în gândirea noastră.
AFIRMĂM UMANISMUL ca o alternativă realistă la teologiile disperării şi la ideologiile violenţei,
precum şi ca sursă de semnificaţii personale bogate şi de satisfacţii reale în serviciul celorlalţi.
CREDEM în optimism mai curând decât în pesimism, în speranţă mai degrabă decât în disperare, în
învăţare în locul dogmei, în adevăr în loc de ignoranţă, în bucurie mai degrabă decât în vină sau păcat, în
toleranţă în loc de teamă, în dragoste în loc de ură, în compasiune mai curând decât în egoism, în
frumuseţe în loc de urât şi în raţiune în locul credinţei oarbe sau a iraţionalului.
CREDEM în împlinirea deplină a lucrurilor celor mai bune şi mai nobile de care suntem capabili ca
fiinţe umane.

