Bliv medlem

Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds
arbejde for større adskillelse af kirke og stat.
Du støtter også vores arbejde med at arrangere
ceremonier for ikke-troende.
Meld dig ind via vores hjemmeside:
www.humanistisksamfund.dk.
Kontingentet er på 350 kr. årligt for voksne,
110 kr. for børn ml. 12 og 18 år i 2015.
På hjemmesiden kan du betale med dankort.
Alternativt kan du bruge nedenstående blanket.
Hvis du bruger blanketten, skal du samtidigt
indbetale medlemskontingentet på Humanistisk
Samfunds bankkonto i Nykredit 8117-0241169.
Anfør navn og email-adresse på indbetalingen.

Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund blev stiftet i 2008.
Vi arbejder for et samfund, hvor mennesker
frit kan vælge eller fravælge religion. Derfor
arbejder vi for adskillelse af kirke og stat.
Siden foreningens start har vi samtidig forestået ceremonier ved livets store overgange:
navngivning, konﬁrmation, bryllup og begravelse.
I vores nabolande Norge, Tyskland og England
har humanistiske ceremonier været almindelige
i årtier.
Vores ceremonier har et humanistisk livssyn.
De tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv, og i det værdifulde i fællesskaber,
hvor vi udviser forståelse og omsorg over for
hinanden. Humanismen afviser overnaturlige
forklaringer.

Religion
- også et
lokalpolitisk
spørgsmål

?

Ja, jeg melder mig ind i Humanistisk Samfund
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
________________________________________
Postnr.: ___________________
By: ______________________________________
Fødselsdato, hvis du er under 18: ____________

Vil du vide mere?

Du kan læse mere på vores hjemmeside.
Du kan også kontakte Humanistisk Samfunds
talsmand Ole Wolf på 28 51 29 59, hvis du vil
have råd om lokalt arbejde med religionslighed.

Mail-adresse: _____________________________

www.humanistisksamfund.dk

Blanketten sendes til:
Humanistisk Samfund
Vester Voldgade 96
1552 København V
Tlf. 4243 2010
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Humanistisk Samfund 2015

Er du engageret i lokalpolitik?
Og vil du gøre en indsats for
adskillelse af kirke og stat
og ligestilling af trossamfund?
Samfundet er under forandring. Over 1 million
danskere er ikke medlem af Folkekirken. ½ mio.
er slet ikke medlem af noget trossamfund.
Alligevel favoriserer samfundet
stadigvæk den evangelisk-lutherske
Folkekirke. Det er ikke holdbart, at
man gennem denne støtte dømmer
1 million danskeres livssyn som
mindre ﬁnt.
Valg af livssyn bør i stedet være
ens eget valg. I dag anser vi det for indlysende, at
vi selv bestemmer hvilket parti vi vil stemme på,
og hvilke foreninger vi vil være medlemmer af.
På samme måde bør valg af religion eller
livssyn ske, uden at samfundet peger på en bestemt religion som ”det naturlige valg”.
En stor del af støtten er besluttet landspolitisk.
Men det er muligt lokalt at gennemføre større
ligestilling.

Kristendom i folkeskolen

Eleverne skal naturligvis lære om kristendom i
skolen, det er en del af den almene dannelse.
Men undervisningen bør forholde sig historisk
og kritisk til religion, livssyn og etik uden at
favorisere et bestemt livssyn eller en bestemt
religion.
Derimod skal
børn ikke deltage
i religiøs udøvelse.
Nogle steder er
der tradition for, at
eleverne deltager
i for eksempel julegudstjenester. Det

betragtes af nogle som en
hyggelig foreteelse, nærmest uden religiøst indhold.
Men det er en gudstjeneste.
Valg af tro skal være et individuelt valg. Det skal ikke
”hygges ind” i skoletiden.
På samme måde går man
i kirke i en del kommunale børnehaver. Denne
praksis bør også ophøre.

Kirken får den bedste skoletid

Ifølge folkeskoleloven skal tidspunktet for konﬁrmationsforberedelse fastsættes ved forhandling
mellem kommunalbestyrelsen og præsterne, og
der skal sikres den nødvendige tid inden for rammerne af ”normal skoletid”.
Det resulterer ofte i, at skolerne stiller skematid til rådighed i enten 7. eller 8. klasse.
I de kommuner, der har konﬁrmationsforberedelse i skoletiden, er det oftest i morgentimerne.
Det er den bedste undervisningstid.
Mange skoler vil gerne have rykket det til om
eftermiddagen og allerhelst helt ud af skoleskemaet. Står det til 8 ud 10 skoleledere, skal
konﬁrmationsforberedelsen ifølge Berlingske Research ligge uden for skoletiden. I København og
Frederiksberg kommuner har man allerede i ﬂere
årtier lagt al konﬁrmationsforberedelse uden for
skoletiden – enten om aftenen eller i udvalgte
weekender.
I 2014 var det kun 70 % af en årgang, der
blev konﬁrmeret i Folkekirken. Derfor er det på
tide, at ﬂere kommuner følger København og
Frederiksberg. Det
er ikke holdbart, at
hele folkeskolen og
alle dens elever skal
tilpasse sig nogle
elevers religiøse aktiviteter.

Et mangfoldigt samfund

Flere og ﬂere står uden for Folkekirken. Samtidig får vi et mere og mere multireligiøst samfund. I dag regner man med, at der er mere end
600 forskellige trossamfund. Kommunerne har
mulighed for at komme denne udvikling i møde.

Ceremonirum

Det kan for eksempel ske ved, at kommunerne
etablerer neutrale ceremonirum. Det er rum, der
kan bruges af alle uanset tro og som er egnede
til ceremonier, fordi de er højtidelige og værdige.
Københavns Kommune har afsat midler
til at undersøge mulighederne for at etablere et livssynsneutralt ceremonirum.

Gravpladser

Flere kommuner arbejder også med at etablere
symbolfrie gravpladser. Det kan for eksempel
være i form af skovgravpladser. De kan bruges
af folk, der ikke ønsker, at deres sidste hvilested
skal være præget af religiøse symboler, for eksempel fordi deres liv ikke var det.

Civilregistrering

I dag skal alle uanset trosretning bruge Folkekirken ved registrering af nyfødte, dødsfald eller
navneændringer.
Københavns Kommune har besluttet at udfordre traditionerne og vil også foretage civilregistrering på Borgerservice. Det sker i lyset af,
at 40 % af københavnerne ikke er
medlemmer af
Folkekirken, og at
44 % ikke får deres
børn døbt i kirken.

