LM 21 sak 7 Innkomne forslag
Forslag fra Hovedstyret til revidering av avsnitt i verdigrunnlaget – Økologi og Alternativ
behandling
Den nåværende plattformen ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av Holistisk Forbund i 2002.
Enkelte formuleringer framstår som foreldet, og landsmøtet 2019 vedtok at styret skulle komme med
forslag til endringer i avsnittene Økologi og Alternativ Medisin.
Bakgrunn for revidering av avsnittet om Økologi
Det er gjort mye forskning omkring miljø, biomangfold og økosystemer. Det viser at jorden står
overfor betydelige utfordringer. Jordens økosystemer er i stor grad negativt påvirket av menneskelig
aktivitet. Det er stadig flere som tar til orde for at vi som mennesker må ta mer ansvar for vårt eget
forbruk, sånn at vi ikke belaster naturen og dens mangfold. Den nåværende plattformens formulering
i avsnittet om økologi tar ikke disse problemstillingene godt nok opp.
Bakgrunn for revidering av avsnittet om Alternativ medisin
Avsnittet om Alternativ medisin viser ikke bredden av det Holistisk Forbund står for når det gjelder et
mer helhetlig syn på mennesker og helse. Det kan bidra til uklarheter i forhold til Holistisk Forbund
sitt ståsted. To problematiske er: bruken av begrepet «alternative vitenskaper», som ikke benyttes i
det offentlige ordskifte og «lik status», indikerer at en ikke vet hva «alternativ» betyr.
Prosessen med å komme frem til forslag til reviderte tekster
Hovedstyret for perioden 2019-2020 påbegynte et arbeidet med å revidere to av plattformens/
verdigrunnlagets punkter om økologi og alternativ behandling i styremøte den 28.05.2019 i sak nr.
35-2019. hvor Hovedstyret fattet følgende vedtak:
«Styret er positivt innstilt til å gå i gang med arbeidet med revidering av plattformen i
perioden frem til kommende landsmøte».
Saken ble på nytt behandlet i styremøtet den 27.08.2019, hvor styret besluttet at revideringen skulle
gjennomføres ved å arrangere to workshoper i januar 2020. Disse to arrangementene ble annonsert
via Holisten sitt nr. 2 i 2019. Workshopene var åpne for alle medlemmer og ble gjennomført den 25.
og 26. januar 2020.
Grunnet nedstenging av samfunnet i forbindelse med pandemien, fikk ikke styret for 2019/2020
bearbeidet resultatene fra de to dagene med workshoper. Det ble derfor ikke fremmet noen forslag
til revidering av plattformen/verdigrunnlaget på landsmøtet 2020.
Revidering av plattformen ble diskutert med landsmøtet 2020, i behandling av virksomhetsplan for
2020-2021, hvor følgende punkt ble føyd til avsnitt 3.5. Drift av organisasjonen:
«Det påbegynte arbeidet med å revidere Alternativ Medisin og Økologi i plattformen sluttføres
i perioden. Nye innspill fra landsmøtet angående plattformen tas med i arbeidet.»

Dagens formuleringer i Plattformen (i kursiv skrift)
«Økologi.
Holisme og helhetstenking innebærer også en erkjennelse av vårt ansvar for den jorden som vi er en
del av. Vi ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig livsstil.

Holistisk Forbund vil derfor støtte et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bedre tilgang til
økologisk mat og andre helsekostprodukter. Holistisk Forbund vil også arbeide for bruk av
miljøvennlig energi og økologiske byggemetoder.»
Styrets nye forslag til ny formulering
Økologi og bærekraft
Holisme og helhetstenkning innebærer en erkjennelse av vårt ansvar for jorden. Vår livsførsel påvirker andre levende vesener. Vi vil derfor bidra til en livsstil og samfunnsutvikling som tar vare på mennesker, dyreliv, planter og jorden som helhet.
Holistisk Forbund vil stimulere til at økosystemer og biologisk mangfold blir vernet om, at hav blir
ryddet for plast og at miljøforurensing begrenses. Vi vil bidra til overgang til bruk av miljøvennlig og
fornybar energi, sirkulær økonomi, økologisk landbruk og bærekraftig produksjon og forbruk. Vi arbeider for et etisk dyrehold, og at dyrs egenverd blir anerkjent og respektert.

Dagens formuleringer i Plattformen (i kursiv skrift)
Alternativ medisin.
Holistisk Forbund mener det er en menneskerett å kunne velge helsemessige behandlingstilbud i tråd
med eget livssyn. Vi ønsker full aksept av alternative vitenskaper og behandlingsformer, og at
mennesket som helhet må få økt fokus.
Holistisk Forbund ser det derfor som nødvendig at alternativmedisin og skolemedisin gis lik status, og
at det stimuleres til økt dialog og samarbeid mellom disse grenene for best mulig å imøtekomme
enkeltmenneskers behov.
Styrets nye forslag til ny formulering
Helhetlig syn på mennesket og helse
Holistisk Forbund mener at mennesket er en fysisk, psykisk, emosjonell og åndelig helhet, hvor alle
deler er innbyrdes avhengige av og påvirker hverandre. Mennesker må uavhengig av helsesituasjon
ha valgfrihet, og kunne velge behandling i tråd med eget livssyn.
Holistisk Forbund mener det trengs økt kunnskap om og bruk av behandling som kan styrke kroppens
selvhelbredende krefter. Vi vil jobbe for at behandlingsformer innen komplementær og alternativ
medisin (KAM) anerkjennes og profesjonaliseres. Holistisk Forbund ønsker mer dialog, erfaringsdeling
og samarbeid mellom KAM og skolemedisin. Det vil kunne bidra til mer helhetlige og individuelt
tilpassede tilbud hvor alle aspekter ved mennesket ivaretas.

Hovedstyret sitt forslag til vedtak:
Plattformen/verdigrunnlagets punkt om Økologi og Alternativ medisin endres i tråd med
hovedstyrets forslag, med de endringene landsmøte foreslår.

