
Ligestilling 
af alle 
livssyn!

I dagens Danmark støtter staten massivt 
ét livssyn: den evangelisk-lutherske kirke. 
Over en million danskere er ikke medlem 
af Folkekirken, og det er på tide, at staten 
behandler alle livssyn ens.

Få mere at vide
Du kan følge 
Humanistisk Sam-
funds arbejde på vores 
hjemmeside 
www.hs.dk og på 
www.facebook.com/
humanistisksam-
fund.

Støt vores arbejde!
Bliv medlem og støt vores arbejde for større 
adskillelse af kirke og stat. Du støtter også 
vores arbejde med at arrangere ceremonier 
for ikke-troende.
 Du kan melde dig ind via vores hjemme-
side www.hs.dk.
 Kontingentet er på 375 kr. årligt for vok-
sne og 110 kr. for børn mellem 12 og 18 år.

Humanistisk Samfund
Humanistisk Samfund arbejder for et sam-
fund, hvor alle livssyn er ligestillede. Derfor 
arbejder vi for adskillelse af kirke og stat.
 Samtidig arrangerer vi ceremonier ved 
livets store overgange: navngivning, konfir-
mation, bryllup og begravelse.
 Vores ceremonier er baseret på et huma–
nistisk livssyn. De tager udgangspunkt i det 
enkelte menneskes liv og i det værdifulde i 
fællesskaber, hvor vi udviser forståelse og 
omsorg over for hinanden. 

Vielsesret
Humanistisk Samfund kan ikke få juridisk 
vielsesbemyndigelse i Danmark, fordi den 
kun gives til godkendte trossamfund. 
 Som ikke-religiøst, sekulært livssyn kan 
vi ikke godkendes som trossamfund, idet 
det bl.a. kræver en tro på ’transcendente 
magter’, som vi ikke har. Derfor arbejder vi 
på at ændre loven, så den gælder godkend-
else af tros- og livssynssamfund.
 Vores søsterorganisationer i Norge, Island 
og Skotland kan foretage vielser, og vi arbe-
jder for at få den samme ret. 

Humanistisk Samfund
Haraldsgade 33, 3
2300 København N
Tlf. 42 43 20 10
kontakt@hs.dk Humanistisk Samfund



Et spørgsmål om værdier
Danmark er meget mere end »et kristent 
land«. 
 Vores nuværende samfund bygger på 
meget andet end kristendommen, bl.a. 
oplysningstidens fokus på naturvidenskab 
og rationalitet, det demokrati der spirede 
frem i 1800-tallet og opbygningen af vores 
velfærdssamfund.
 Humanistisk 
Samfund mener, 
det er forkert at 
knytte det at være 
dansk sammen 
med én bestemt 
trosretning, som 
over 20 % af befolk-
ningen ikke tilhører.

religioner, sagn, myter og deres historiske 
sammenhæng. 
• Konfirmationsforberedelse er mange sted-
er lagt i skoletiden. En del børn føler derfor, 
at de bliver stemplet som anderledes, hvis 
de ikke lige som deres kammerater ”går til 
præst”.
• Det er Folkekirken, der står for civilregi–
streringen og staten har således overladt 
en del af sin administration til Folkekirken. 
Alle fødsler og dødsfald bliver registreret 
af Folkekirken, undtagen i Sønderjylland, 
hvor kommunerne af historiske årsager har 
opgaven.

Alle betaler til Folkekirken
Det bør være muligt at blive fri for at støtte 
en bestemt religion, hvis man ikke tilhører 
den. Sådan er det ikke i Danmark.
 I Danmark betaler alle over statsskatten 
til præster og biskoppers løn, også personer 
der ikke betaler kirkeskat.
 

Ligestilling af alle livssyn
Humanistisk Samfund ønsker et samfund, 
hvor valg af livssyn er op til den enkelte. Et 
samfund hvor den enkelte selv tager stilling 
til, hvad der er væsentligt i livet. Derfor bør 
staten ikke favorisere et bestemt livssyn, 
som det naturlige og det nemmeste valg.

Sådan er det ikke i Danmark:
• I Folkeskolen undervises i kristendoms–
kundskab. Skolerne er ikke forpligtede til at 
undervise om andre religioner og livssyn før 
i 8. klasse, selv om der i hver eneste klasse 
er børn, der ikke er medlem af Folkekirken. 
Vi klæder børn dårligt på til at begå sig i den 
verden, der omgiver dem.
 I et vidensbaseret samfund bør eleverne 
forholde sig kritisk og sammenlignende til 

Staten står for driften
Staten er dybt involveret i driften af Folke–
kirken. Den fastlægger de økonomiske 
rammer, er ansættelsesmyndighed for 
præsterne og selv regnskabsinstruksen 
tager staten sig af. Det er også kirke–     
ministeren, der har det sidste ord i religiøse 
spørgsmål som fastsættelse af ritualer, 
oversættelse af biblen og indholdet i salme-
bøger.
 1 million danskere er ikke medlem af 
Folkekirken. ½ mio. er slet ikke medlem af 
noget trossamfund. Den tætte sammen-
vævning af stat og kirke er en af de måder, 
hvor staten signalerer den manglende lige–
stilling og den manglende anerkendelse 
af, at den ene million har et livssyn, der er 
ligeværdigt med flertallets.


