Prezident
Európskej
humanistickej
federácie
Michael Bauer a člen predstavenstva nemeckej Humanistische Vereinigung (Humanistickej asociácie)
vyštudoval hudobnú vedu, politológiu a sociológiu
na univerzite v Erlangene-Norimbergu a na Frankfurtskej hudobnej univerzite. Je držiteľom akademických titulov Magister Artium a diplomovaný
politológ. Predtým ako začal pracovať v nemeckej
Humanistickej asociácii vyučoval politológiu a sociológiu na vysokej škole.
Autorsky sa venuje témam humanistickej výchovy
a vzdelávania, postoju a argumentom humanistov
k asistovanej samovražde, etickým a technickým
problémom budúcnosti a samozrejme pozornosť
venuje aj hudbe, jej histórii či miestu v kultúre.
Spolu s Arikom Platzekom publikoval v roku 2013
podnetnú príručku pre rodičov Výchova bez náboženstva. Je autorom viacerých publikácií, množstva
esejí, recenzií. Mimoriadny ohlas zaznamenali jeho
Gläserne Wände (Sklenené steny) – správy o diskriminácii osôb bez náboženského vyznania v Nemecku z rokov 2016 a 2019.
Pravidelne vystupuje vo verejnoprávnej televízii
(napr. Kulturzeit 3SAT, Tagesschau ARD) a v rozhlase (napr. Deutschlandfunk, NDR, SWR, Bayerischer
Rundfunk), ale aj v súkromných rádiách. Pre humanistické médiá a spravodajskú platformu humanistice.net vydáva periodikum humanistische! Das Magazin. V publikačnej oblasti od roku 2016 používa
autorské meno Michael C. Bauer. Žije v Norimbergu.
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Drahí priatelia,
V týchto časoch sú európske spoločnosti pod tlakom náboženského napätia,
dokonca teroristických útokov, zdravotných kríz a sociálnych rozdielov. Ale našu
súčasnosť charakterizujú aj úchvatné nové možnosti vedeckého a humánneho
pokroku. Citlivý a empatický hlas humanizmu je potrebný viac ako kedykoľvek
predtým, aby čelil týmto výzvam a pokračoval v práci osvietenia a ľudskosti,
ktorá formovala európske dejiny k lepšiemu.
Európska humanistická federácia pracuje na vytvorení rámca, v ktorom by mohli mierumilovne koexistovať mnohé svetonázory a životné postoje prítomné
v našich spoločnostiach a kde by ľudia boli schopní žiť naplnené životy. Tento
cieľ sa dosahuje podporou humanizmu a sekularizmu v celej Európe na úrovni
Európskej únie. Zahŕňa ochranu slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia, vrátane práva nebyť veriacim a práva na zmenu viery a presvedčenia.
Keďže práva by mali chrániť ľudí a nie myšlienky, alebo inštitúcie, podporujeme
slobodu myslenia a prejavu, ktoré sú v rozpore so zákonmi zakazujúcimi rúhanie,
výsmech alebo kritiku náboženstva.
Keďže veríme, že každý by mal mať v živote rovnaké šance, bránime právny
štát, rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu na základe všetkých dôvodov
(či už etnického, alebo národnostného pôvodu, náboženstva a presvedčenia,
zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie atď.). Jednou z oblastí, na ktorú kladieme osobitný dôraz je ochrana sexuálneho a reprodukčného
zdravia a práv žien, pretože tie sú stále veľmi často ohrozované náboženskými
argumentmi vychádzajúcimi z dogmatických názorov. V poslednej dobe najmä
v Poľsku, kde sa vláda snaží zvrátiť progres s pomocou katolíckej cirkvi.
To veľmi jasne ukazuje ako naliehavo je v súčasnej Európskej únii nevyhnutná
práca pre humanizmus a ľudské práva. Naša etická, právna, politická a vedecká
odbornosť podporuje zmeny v európskych a medzinárodných verejných politikách, keď sú ohrozené naše humanistické hodnoty. Podporujeme slobodu jednotlivca a rozum ako základ pre rozhodovanie – tak veľmi potrebné v týchto
časoch krízy súvisiacej s Covid 19 – a sme proti vplyvu náboženského konzervativizmu na európske politiky, pretože stále brzdí sociálny pokrok vo viacerých
európskych krajinách. Pracujeme v partnerstve s veľkou sieťou organizácií,
vrátane pokrokových náboženských organizácií, ktoré zdieľajú našu víziu.
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Európska humanistická federácia je uznávaná ako oficiálny partner EÚ podľa
Článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pravidelne s nami konzultuje
Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada a Európska služba pre
vonkajšiu činnosť. Sme členom Poradného výboru platformy Európskeho parlamentu pre sekularizmus v politike, Parlamentnej platformy pre sekularizmus
medzi stranami a úzko spolupracujeme s Agentúrou EÚ pre základné práva.
Taktiež spolupracujeme s Radou Európy a OBSE a sme aktívni v Hospodárskej
a sociálnej rade OSN, kde máme konzultačný status.
Samozrejme podporujeme aj naše členské organizácie, ktoré sídlia v dvadsiatich
piatich európskych krajinách, pri výzvach, ktorým čelia na domácej úrovni. Naša
sieť humanistických organizácií v celej Európe, vrátane Európskych humanistických profesionálov, je silným zdrojom vzájomnej podpory pre každého člena.
Sme šťastní a hrdí na to, že Spoločnosť Prometheus je súčasťou nášho hnutia.

November 2020
Michael Bauer
Prezident Európskej humanistickej federácie
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