Humanistmisjonærene...
Tidligere leder i Humanetisk forbund (HEF), Levi Fragell, kommenterte 30. desember mitt inserat om
"Våre nye misjonærer". Inseratet var ikke rettet mot Fragell personlig, men tanker jeg gjorde meg om
HEF i julestria: Deres livsynsnøytralitet finnes ikke. De forkynner likt alle andre som brenner for sitt
budskap. Men bruker ikke alltid like troverdige metoder.
Fragell ble brukt som eksempel fordi jeg ser flere likheter mellom hans før- og nå-virke. Jeg skjønner
godt om han heller vil fokusere på forskjellene. Og skal ikke bruke så mye energi på ytterligere forsøke
å overbevise.
Hans Arbeiderparti-lignelse misser imidlertid. Samtidig er den relevant som lenke til et av HEFs delmål:
Alle skal følge vår mal. APs verdier har dominert etterkrigstidens Norge, uten særlige rom for
reservasjonsrett. 1.mai er en rød dag, også på kalenderen, enten man liker ideologien bak eller ei. Jeg
er også spørrende til om skolens ekskursjon til Folkets Hus ville gitt fritak for barn av ikke-sosialister?
Og jeg tror nok det ville blitt oppfattet som sært om en elev av overbevisning nektet å lese fra
arbeiderlitteratur.
Men vi slipper å gå i 1.mai-tog med tilhørende oppbyggelse i Arbeidersamfunnet. Vi har frihet til å
velge det bort. Og flertallet gjør det uten å kreve tradisjonen fjernet.
Og da er vi ved sakens kjerne: HEFere har samme frihet til kirkegang. Til å velge den vekk. Men HEF
stanser ikke der. De jobber systematisk for at alt folket skal legge bort en praksis vi må tro foreldre
flest opplever som positiv for sine barn. Vi har ikke et foreldreopprør mot skolen. Men en liten gruppe
som vil velge for skole og foreldre. Skolen skal tvinges bort fra en mangeårige tradisjon. En tradisjon
basert på en tusenårig kulturarv og nærmere 4 millioner nordmenns medlemskap i Den norske kirke.
Man kan la være å gå til kirke, også denne ene gangen til jul, men jeg skjønner ikke helt at dette er et
så viktig valg for en organisasjon som ønsker å fremstå åpen og med medlemmer fri til selv å tenke.
Aktivt å medvirke i kirken er en sak, å være til stede for å kunne se, høre og selv vurdere, en annen.
Etter mitt hode stemmer ikke den frie tankes logikk med HEFs praksis.
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