Anbefalinger fra koordinationsgruppen for den
Humanistiske Internationales Første Kongres (Firenze, 1989)
1. At Internationalen ikke vil have karakter af et fuldt udøvende organ, i stedet vil den
tjene det formål at koordinere aktiviteter og fremme en større fælles intelligens for de
repræsenterede partier som den udgøres af.
2. At al beslutningstagende magt i Internationalen udspringer fra en generalforsamling,
som bibeholder den korrigerende magt og som retter og omformer situationer, som fra
starten var uforudsete.
3. At der skal eksistere en funktion, som iværksætter de beslutninger, som er taget af
forsamlingen kaldet " Generalrådet", og at formanden for denne forsamling vil være
roterende.
4. At der holdes interne valg mindst hver andet år i de nationale Humanistiske Partier.
5. At Internationalen ikke forsøger at løse interne konfliktsituationer inden for et
Humanistisk Parti i et enkelt land. At Internationalen heller ikke beslutter i en
meningsforskel mellem to Humanistiske Partier i forskellige lande. Ikke desto mindre kan
Internationalen tage karakter af et organ der anstiller betragtninger efter anmodning fra
partierne.
6. At praktiseringen af internt demokrati bliver indført, reflekteret i mangfoldige
kandidatlister og i en effektiv deltagelse af minoriteterne begyndende med et minimum på
1 % af stemmerne opnået ved interne valg. Det at vi udøver respekt for minoriteterne, er
baseret på vores opfattelse af, at det nye overgår det gamle. Endvidere er det baseret på
fremtiden, som det primære i handlinger som bliver udført i særlige situationer; det er
baseret på at åbne op for de muligheder, som begunstiger det opståede fænomen, som
kan blive retningen til fremtidige processer. Kort fortalt er det baseret på den
grundlæggende ide, at alt hvad der bliver født, bliver født småt. Og denne ide modsætter
sig den handling, som accepterer som gældende, hvad der er stort, bare fordi det er stort
og etableret, bare fordi det er etableret. Af de samme grunde forstår vi, at størrelsen på
vores forskellige partier svarer til forskellige tidspunkter i en proces for hver enkel, det som
er spørgsmålet, er de omgivelser, hvor der bliver handlet og at disse fakta ikke udgør
nogen betydelig kvalitativ forskel.
Disse kortfattede anbefalinger, som vi her har fremstillet, hører sammen med de før
omtalte dokumenter, som vi alle formelt overleverer til Generalforsamlingen til denne
første Humanistiske Internationale.

