Manažér Humanist International (Medzinárodní
humanisti) pre rozvoj členskej základne Giovanni
Gaetani pred vstupom do organizácie Humanists International pracoval ako dobrovoľník pre Taliansky
zväz racionalistických ateistov a agnostikov (UAAR).
V januári 2017 začal pracovať v Humanists International najskôr ako referent pre rast a rozvoj a potom ako manažér pre medzinárodný rozvoj. Od roku
2019 pôsobí ako manažér pre rozvoj členskej základne, dohliada na plán rastu a rozvoja Humanists
International so zameraním na podporu existujúcich
členov a spolupracovníkov, vytváranie médií a členských zdrojov, rozširovanie humanistickej siete
v tých oblastiach sveta, kde nie je Humanists International dostatočne zastúpená a pod.
V apríli 2016 získal Giovanni doktorát z filozofie
na rímskej univerzite Tor Vergata s prácou pod názvom: Ak chcete byť filozofom, píšte romány. Filozofia Alberta Camusa. Publikoval viac ako tridsať
akademických prác v angličtine, francúzštine a taliančine zameraných hlavne na filozofiu Camusa
a Nietzscheho. Publikoval tiež veľa článkov o sekularizme, liberalizme a pluralite v rôznych medzinárodných časopisoch a blogoch. V roku 2017 vydal v talianskom vydavateľstve Nessun Dogma svoju prvú
knihu Ateizmus a filozofia bez gýča. V roku 2020 vydal v talianskom vydavateľstve Diogene Multimedia
svoju druhú knihu: Proti nihilizmu. Stávka ateizmu
a humanizmu na Sizyfa. Žije v Londýne.
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Humanists International
(Medzinárodní humanisti) v roku 2020:
náš príbeh, naši členovia a boj proti
COVIDu-19
Od roku 1952 je Humanists International globálnym zastupiteľským orgánom
humanistického hnutia. Dnes má stovky členov z viac ako 60 krajín celého sveta,
ale v minulosti bola globálna humanistická sieť oveľa menšia.
V auguste 1952 sa na Amsterdamskom zakladajúcom kongrese organizácie,
ktorá sa v tom čase volala Medzinárodná humanistická a etická únia, zúčastnilo
iba päť organizácií: Americká etická únia a Americká humanistická asociácia,
obe dodnes aktívne s rovnakými názvami; Britská etická únia, ktorá v roku 1967
zmenila názov na Britskú humanistickú asociáciu a potom v roku 2017 na Humanists UK (Humanisti Spojeného kráľovstva); Viedenská etická spoločnosť, jediný
zakladajúci člen, ktorý dnes už neexistuje; a Holandská liga humanistov, ktorá
toto podujatie usporiadala.
Na toto podujatie bolo pozvaných mnoho ďalších organizácií z celého sveta
a na kongrese sa nakoniec zúčastnilo viac ako dvesto ľudí. Napokon sa rozhodli
stať spoluzakladateľmi aj dve ďalšie organizácie – Belgická liga humanistov
a Indické racionalistické humanistické hnutie.
Ako som už spomenul, dnes máme silnejšiu a širšiu sieť humanistických organizácií po celom svete. Za posledných 5-10 rokov sa humanistické hnutie rozrastalo rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. K hnutiu sa pripája čoraz viac jednotlivcov
a organizácií z celého sveta. Humanists International si upevnila reputáciu v medzinárodnom spoločenstve pre ľudské práva. Všeobecnejšie povedané, ľudia
čoraz častejšie v každodennom živote používajú výrazy „humanizmus“ a „humanista“, ale používajú ich aj osobnosti verejného života a verejné inštitúcie v rámci
diskusie ohľadom slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia.
Slovensko taktiež patrí k viac ako 60 krajinám so zastúpením v Humanists International. Náš partner Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov
usilovne pracuje na kampani za sekularizmus a podporu humanistických hodnôt v krajine. Spoločnosť Prometheus je súčasťou našej medzinárodnej rodiny
od roku 1991 a my sme jej veľmi vďační za službu humanizmu, ktorú vykonáva
aj napriek neuveriteľným okolnostiam za akých v súčasnosti pracuje.
Rok 2020 bol pre Humanists International a jeho členov rozhodne najťažším
rokom od nášho založenia v roku 1952. V čase písania tohto textu (5. novembra
2020), Svetová zdravotnícka organizácia hlásila 47 596 852 potvrdených prípadov COVIDu-19, z toho 1 216 357 úmrtí. To sú dramatické a skľučujúce počty.
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Avšak sme dojatí, keď vidíme ako všeobecná humanistická komunita reagovala (a stále reaguje) na globálnu pandémiu. Humanisti z celého sveta sa spojili
do jedného celku s vedomím, že pandémia nemá rovnaký dopad na rôzne zemepisné šírky, ako ukázala naša séria rozhovorov (#GlobaHumanismNow) s humanistickými aktivistami z celého sveta.
Vďaka pomoci našich členov a spolupracovníkov po celom svete sprístupnila
v máji organizácia Humanists International sériu informatívnych mémov pre širšiu verejnosť o podstate COVIDu-19, ktoré boli preložené do pätnástich jazykov.
Chceli sme sa vysporiadať so všetkými konšpiračnými teóriami, poverami a falošnými správami, ktoré prispeli k šíreniu nákazy v globálnom meradle, najmä
v tých regiónoch, kde sú rozšírené iracionálne viery a skepsa voči vede. Pretože,
ako povedal náš člen predstavenstva Leo Igwe, dezinformácie sú „takmer ako
ďalší vírus, s ktorým treba bojovať“ a jedným z najlepších spojencov vírusu.
Humanists International taktiež pomáha menšími finančnými čiastkami jednotlivcom a organizáciám v rozvojových krajinách za účelom podpory humanitárnej
práce v prospech ich komunít. Pretože v tejto fáze je v prvom rade jeden morálny
imperatív: záchrana životov a ochrana ľudskosti v srdci každého človeka.
Vieme, ako veľmi sa za týchto okolností snaží Spoločnosť Prometheus snaží organizovať svoje Dni humanistov 2020:30. Naša správa pre Spoločnosť Prometheus je nasledujúca: Nevzdávajte sa! Humanists International je na vašej strane
a spolupracuje na ochrane a podpore rovnakých humanistických hodnôt, ktoré
sú jadrom nášho života: pred pandémiou, počas pandémie a aj po nej.

Giovanni Gaetani
Membership Engagement Manager
Humanists International
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