
Adskil kirke og stat! 
Stem på en folketingskandidat, der vil adskille kirke og stat 

på forholdet mellem kirke og stat. 

Det er usikkert, om kommissionen 

skal forberede en egentlig adskillelse 

af kirke og stat. Eller om den blot skal 

foreslå småjusteringer af det eksiste-

rende. Det vil blandt andet afhænge 

af, hvordan partiernes folketingsgrup-

per er sammensat efter valget. 

Derfor anbefaler Humanistisk Sam-

fund, at du stemmer på en kandidat, 

der ønsker adskillelse af kirke og stat. 

Vi skal ikke bestemme, hvilket parti, 

du vil stemme på. Men i stort set alle 

partier er der folketingskandidater, 

der vil have stat og kirke adskilt. Vi 

anbefaler, at du stemmer personligt 

på en af dem. I dette blad kan du se, 

hvilke folketingskandidater, der støt-

ter adskillelse af kirke og stat. 

Over en million danskere er ikke med-

lem af Folkekirken. Staten skal ikke 

understøtte en bestemt religion, og 

dermed signalere, at den ene million 

danskere ikke en fuldgyldig del af 

vores fællesskab. 

I det hele taget bør religion være en 

privat sag. I dag regner vi det som 

indlysende, at vi selv afgør, hvilket 

parti vi vil stemme på, hvilke forenin-

ger vi vil være medlem af, og i hvilken 

bank vores opsparing skal placeres. 

Der er ikke brug for, at staten peger 

på et bestemt religiøst fællesskab 

som det rigtige valg. 

Samtidig er det for fattigt, at vi har 

gemt livets store spørgsmål væk i en 

statsinstitution som folkekirken. Li-

vets store spørgsmål kræver engage-

ment, passion og diskussion.   

Adskillelse af kirke og stat er på dags-

ordenen nu. Efter valget er der stor 

sandsynlighed for, at der vil blive ned-

sat en kirkekommission, der skal se 
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har stået der siden 1848, uden det er 

sket. S, SF og Rad. V. vil nu nedsætte 

en kommission, der måske skal føre 

til, at kirken omsider får en forfatning. 

Selvom en kirkeforfatning ikke vil føre 

til en komplet adskillelse af kirke og 

stat, bør den føre til, at de nuværende 

tætte forhold ophører. Kirken må klare 

sine egne sager. Samtidig skal statens 

økonomiske støtte ophøre, blandt an-

det så præsternes løn ikke længere 

betales over statsskatten. 

Mens vi venter på kirkekommissionen 

Også på mange andre måder støtter 

I Grundlovens § 4 står der: ”Den evan-

gelisk-lutherske kirke er den danske 

folkekirke og understøttes som sådan 

af staten”. Det betyder, at den evange-

list-lutherske kirke kun skal støttes så 

længe, den er den danske folkekirke. 

I dag er en million danskere ikke med-

lem af folkekirken. Den er ikke længe-

re det samlede danske folks kirke. Et 

folketingsflertal kan og bør drage kon-

sekvensen og adskille kirke og stat. 

Grundlovens løfteparagraf 

I Grundlovens § 66 står ”Folkekirkens 

forfatning ordnes ved lov.” Paragraffen 

Sådan kan adskillelsen gennemføres 

staten folkekirken. Her kan der ske 

ændringer med det samme. 

I folkeskolen undervises i kristen-

domskundskab. Undervisning er ikke 

en objektiv videreformidling af religio-

ners indhold og betydning. Faget bør 

omdøbes til ”religion og livssyn” og 

være for alle. 

Konfirmationsforberedelse er normalt 

placeret i skoletiden. Dermed sørger 

man for, at der lægges et diskret grup-

pepres på børn, der ikke vil konfirme-

res. København er gået foran og har 

flyttet timerne til fritiden. Resten af 

landet bør følge trop. 



Københavns Om-

egns Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Jeppe Bruus 

Martin Empacher 

Signe Wenneberg 

Delvist enig: 

Sophie Hæstorp Andersen 

”Kirken skal have sin egen lov, hvor 

staten blander sig mindre end i dag.” 

Mogens Lykketoft  

B. Det Radikale Venstre 

Anders Joachim Andersen 

Nadeem Farooq 

Tina Fischer 

Trine Nebel Schou 

Sofie Carsten Nielsen 

Abbas Razvi 

Delvist enig: 

Marie-Louise Andreassen 

C. Det Konservative Folkeparti 

Sille Beck-Hansen 

Annette Birch 

Delvist enig: 

Kurt Scheelsbeck 

”Jeg er tilhænger af en vis fortrinsstil-

ling til den danske folkekirke. Det bør 

dog være et aktivt tilvalg, at man mel-

der sig ind i folkekirken. Det er sundt, 

at den enkelte tager positiv stilling til 

et medlemskab” 

F. Socialistisk Folkeparti 

Marie Louise Bistrup 

Arly Eskildsen 

Pernille Frahm 

Morten Normann Jørgensen 

Delvist enig: 

Thor Möger Pedersen  

Holger Kirkholm Nielsen 

”SF mener at alle anerkendte og god-

kendte trossamfund skal sidestilles 

med Folkekirken” 

I. Liberal Alliance 

Lars Franyó 

Mark Møller Jensen 

Poul V. Jensen 

Vi anbefaler disse folketingskandidater 

Humanistisk Samfund anbefaler, at du 

stemmer personligt på en folketings-

kandidat, der støtter adskillelse af 

kirke og stat. Nedenfor kan du se, hvil-

ke folketingskandidater i din del af 

landet og i dit parti, der har erklæret, 

at de er ”helt enige” i udsagnet ”Kirke 

og stat skal adskilles”. Kandidaterne 

står opført først efter geografisk områ-

de, derefter efter parti. 

Nogle kandidater har erklæret sig 

”Delvist enige” i at kirke og stat skal 

adskilles, evt. med en ledsagende 

kommentar. Disse kandidater og de-

res kommentarer kan du også se. De 

står opført lige under kandidater fra 

samme parti og område, der er helt 

enige i kravet om adskillelse.  

Du kan se, hvad de forskellige folke-

tingskandidater svarede til andre poli-

tiske spørgsmål i en undersøgelse, 

som altinget.dk har lavet:  

www.altinget.dk/kandidater/. 

Bornholms Stor-

kreds 

B. Det Radikale Venstre 

Bente Johansen 

F. Socialistisk Folkeparti 

Delvist enig: 

Leif Olsen 

”Principielt ja, men det er ikke en af de 

vigtige sager her og nu.” 

Ø. Enhedslisten 

Morten Riis 

Bjarne Thyregod 

 

Fyns Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Delvist enig: 

Trine Bramsen  

”Der er stor værdi i at have en folkekir-

ke. Men udviklingen i en retning, hvor 

færre er medlem af folkekirken mener 

jeg, at den på sigt bør adskilles fra 

staten.” 

Hans Stavnsager 

”Principielt er jeg enig i en adskillelse, 

men det er ikke et spørgsmål, der står 

øverst på min dagsorden.” 

B. Det Radikale Venstre 

Emil Dyred 

Tage Krogh Nielsen 

Mathias Kryspin Sørensen 

Delvist enig: 

Camilla Hersom 

C. Det Konservative Folkeparti 

Mark Grossmann 

Mai Henriksen 

F. Socialistisk Folkeparti 

Anne Baastrup 

Anne Emilie Dahler-Eriksen 

Mikkel Dragmose-Hansen 

Karsten Hønge 

Winni Jørgensen 

I. Liberal Alliance 

Bettina Eriksen 

Thomas Frederiksen 

Thomas Gulløv Longhi 

Lars Hartvig Linaa 

Merete Riisager 

Delvist enig: 

Henrik Elkjær  

V. Venstre 

Jane Heitmann 

Delvist enig: 

Jakob Ellemann-Jensen 

”Religion er en privat sag, og derfor 

bør den adskilles fra staten. Det er 

imidlertid sådan, at kirken er og har 

historisk været en stor og vigtig del af 

dansk kultur. Denne kobling vil jeg 

gerne bevare.” 

Ø. Enhedslisten 

Vibeke Syppli Enrum 

Jesper Kiel 

Paw Nielsen 

Theis Nielsen 

Anna Rytter 

Pernille Skipper 

Bjarne Speth Hansen 
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V. Venstre 

Jakob Engel-Schmidt 

Ø. Enhedslisten 

Pia Boisen 

Mette Hedegaard 

Susanne Langer 

Peter Mikkelsen 

Ninosca Victoria Risbjerg Velasquez 

Frank Aaen 

Københavns 

Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Thomas Bøgh 

Lars Gaardhøj 

Mette Reissmann 

Ikram Sarwar 

Michael Vindfeldt 

Lars Weiss 

Delvist enig: 

Jan Andreasen 

B. Det Radikale Venstre 

Pernille Boye Koch 

Christian Donatzky 

Uffe Elbæk 

Karsten Lauritsen 

Lone Loklindt 

Mia Nyegaard 

Sofie Plenge 

Lars Richard Rasmussen 

Mette Annelie Rasmussen 

Manu Sareen 

Ditte Søndergaard 

C. Det Konservative Folkeparti 

Jakob Næsager 

F. Socialistisk Folkeparti 

Balder Mørk Andersen 

Mette Boye 

Özlem Sara Cekic 

Trine Mach 

Kamal H. Qureshi 

Ole Riisgaard 

Annika Smith 

Charlie Stjerneklar 

Lotte Wassini 

Anne-Mette Wehmüller 

Delvist enig: 

Ida Auken 

”Vi går i første omgang efter at få ad-

skilt stat og kirke økonomisk. En 

grundlovsændring kan have lange 

udsigter, derfor går vi også efter at få 

opfyldt grundlovens paragraf 66.” 

Dorte Skovgård  

Villy Søvndal 

I. Liberal Alliance 

Simon Emil Ammitzbøll 

Lars Berg Dueholm 

Karl Iver Dahl-Madsen 

Benjamin Dickow 

Laura Lindahl 

Heidi Wang 

K. Kristendemokraterne 

Simon Høeg Jensen 

V. Venstre 

Steffen Kjær Johansen 

Ø. Enhedslisten 

Sune Blom 

Jonas Fløistrup 

Marianne Frederik 

Sarah Glerup 

Gorm Gunnarsen 

Rosa Lund 

Allan Mylius Thomsen 

Lole Møller 

Johanne Schmidt-Nielsen 

Gunna Starck 

Finn Sørensen 

Nordjyllands 

Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Per Husted 

B. Det Radikale Venstre 

Daniel Nyboe Andersen 

Thomas Baun 

Ninni Lodahl Gjessing 

Anders Høyer 

Karina Kroustrup 

Leon Sebbelin 

C. Det Konservative Folkeparti 

Anette Valentin 

Delvist enig: 

Jesper Togsverd 

”Hvis det er en fordel for både kirken 

og staten, bør disse adskilles” 

F. Socialistisk Folkeparti 

Grete Bonde 

Karl Bornhøft 

Torben Duelund 
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Helena Mosskov Starcke 

Lisbeth Bech Poulsen 

Karen Touborg Hansen 

Teis Volstrup 

Delvist enig: 

Pernille Vigsø Bagge 

”Først skal vi have en forfatning og 

styrelseslov for folkekirken - det er 

det vigtigste.” 

I. Liberal Alliance 

Jens Møller Thygesen 

Jesper Veiby 

Delvist enig: 

Uffe Korsgaard 

K. Kristendemokraterne  

Mark Hill  

O. Dansk Folkeparti 

Ib Poulsen 

Delvist enig: 

Erling Grønbæk 

”Hvis grundloven heller ikke på dette 

punkt skal overholdes, kan vi ligeså 

godt lade kirken fungere på samme 

vilkår som kunst og kulturlivet burde. 

Ingen statsstøtte - kun almindelige 

markedsvilkår.” 

V. Venstre 

Anders Broholm 

Delvist enig: 

Peder Christensen 

Ø. Enhedslisten 

Stine Maiken Brix 

Rasmus Falck Østergaard 

Susanne Flydtkjær 

Peder Hvelplund 

Amina Olander Lap 

Stine Søby Kristensen 

Nordsjællands 

Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Christine Antorini 

Marianne Stendell 

Delvist enig: 

Klaus Hækkerup 

”Religion er som udgangspunkt en 

privatsag. Danmark skal udvikle sig til 

et samfund, hvor der er respekt for 

alle trossamfund.”



Anne Grete Kamilles 

Astrid Krag 

Kim Raben 

Ole Sohn 

Thomas Warburg 

Delvist enig: 

Jesper Gisli  

Flemming Stenild 

”Stadig en folkekirke, men uden religi-

øse forrettigheder.” 

I. Liberal Alliance 

Villum Christensen 

Rikke Jakobsen 

Rolf Larsen 

Thomas Michelsen 

Anders Thorup 

Delvist enig: 

Kisser Franciska Lehnert 

K. Kristendemokraterne 

Lisbeth Rask Nielsen 

Delvist enig: 

Lis Kirsten Dam 

”Folketinget skal ikke have ret til at 

styre kirkens indre anliggender” 

Ø. Enhedslisten 

Thomas Clausen 

Laust Davidsen 

Vibeke Greve Kristensen 

Bruno Jerup 

Christian Juhl 

Ivan Mott 

Kurt Munck 

Tage Vestergaard 

Nikolaj Villumsen 

Delvist enig: 

Birger Abrahamsen 

Sydjyllands Stor-

kreds 

A. Socialdemokraterne 

Anne-Kathrine Brorsen 

Palle Graversgaard 

Kim Quist 

Troels Ravn 

Delvist enig: 

Julie Rademacher   

Anne Sina 

B. Det Radikale Venstre 

Marlene Borst Lorentzen 

Lotte Rod 

Delvist enig: 

B. Det Radikale Venstre 

Christian Friis Bach 

Helge Vagn Jacobsen 

C. Det Konservative Folkeparti 

Casper Strunge 

Delvist enig: 

Mette Abildgaard 

F. Socialistisk Folkeparti 

Michael Buk 

Andreas Holck Høeg-Petersen 

Pia Olsen Dyhr 

Nanna Westerby 

Peter Westermann 

Delvist enig: 

Hanne Berg  

I. Liberal Alliance 

Lars Engelberth 

Michael Herløv 

Niels Westy Munch-Holbek 

Jens Pedersen 

Delvist enig: 

Anders Samuelsen 

K. Kristendemokraterne 

Gert Svendsen 

Delvist enig: 

Claus Dyhrberg Larsen 

”Folkekirken bør have den forfatning 

der er beskrevet i grundloven” 

Aron Henning  

”Folketinget skal ikke blande sig i kir-

kens indre anliggender, men kirkerne 

skal ligesom andre bevægelser og 

religiøse retninger være underlagt lov-

givningen. Økonomisk bør kirke og stat 

adskilles således at kirkeskatten fi-

nancierer præsternes lønninger og det 

kirkelige arbejde. Civilregistrering samt 

vedligeholdelse af historiske bygninger 

og kirkegårde skal betales af staten.” 

V. Venstre 

Delvist enig: 

Anne Ehrenreich 

”Da jeg ikke er medlem af Folkekirken 

eller andre trossamfund, kan jeg støtte 

adskillelsen af kirke og stat.” 

Klaus Markussen 

O. Dansk Folkeparti 

Chris Bjerknæs 

Ø. Enhedslisten 

Pelle Erik Andersen-Harild 

Jørgen Arbo-Bæhr 

Maria Gjerding 

Margit Kjeldgaard 

Ole Krarup 

Allan Berg Mortensen 

Øjvind Vilsholm 

Sjællands Stor-

kreds 

A. Socialdemokraterne 

John Dyrby Paulsen 

Delvist enig: 

Mette Gjerskov 

”Jeg mener, at andre trossamfund i 

højere grad skal ligestilles med folke-

kirkens rettigheder og pligter.” 

Vibeke Grave 

”Flere og flere danskere har en anden 

baggrund end den kristne. Derfor skal 

en religion ikke have fortrin i vores 

samfund frem andre trosretninger.” 

Rasmus Horn Langhoff 

”Jeg synes den danske folkekirke gør 

et godt stykke arbejde. Men jeg me-

ner, at der er noget principielt forkert 

ved at Danmark har en statsreligion. 

Staten burde behandle alle religioner 

lige og lade borgerne selv beslutte om 

de vil være religiøse og vil tilslutte sig 

et trossamfund.” 

Martin Leider Olsen 

B. Det Radikale Venstre 

Jon Ahrensbøll 

Hans-Christian Søgaard Andersen 

Jan Heidebo 

Linda Lundgaard Skov Kristiansen 

Zenia Stampe 

Jeppe Trolle 

Delvist enig: 

Rasmus Helveg Petersen 

”I princippet, ja. Men haster det? er 

det påtrængende? ” 

C. Det Konservative Folkeparti 

Rune Kristensen 

Mikkel Lundemann Jensen 

Linda Sommer 

Helena Vedholm 

Delvist enig:  

Kristian Egebæk Mortensen 

F. Socialistisk Folkeparti 

Niels Brixvold 

Meta Fuglsang 

Jacob Hvidhjelm 
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Torben Elsig-Pedersen 

C. Det Konservative Folkeparti 

Tom Arnt Thorup 

F. Socialistisk Folkeparti 

Karina Lorentzen Dehnhardt 

Anders Myrhøj Jensen 

Carsten Sohl 

Ejnar Søndergaard 

Hans Winther 

Delvist enig: 

Ida Damborg 

”Kirken er udover den religiøse del 

også kulturbærende for landet. Men 

en større adskillese ser jeg gerne.” 

I. Liberal Alliance 

Emil Lykke Jensen 

Helga Charlotte Lund 

Søren Søltoft Holmboe 

Anker Steen Sørensen 

K. Kristendemokraterne 

William Bak 

Delvist enig: 

Henri Peter Nissen 

”Jeg mener principielt også, at stat og 

kirke bør være adskilt. Men også af 

den ”modsatte” grund – at staten ikke 

blander sig i religionsfriheden eller 

pådutter folkekirken eller andre tros-

samfund noget politisk. Samtidig øn-

sker vi i KD at bevare Danmark påvir-

ket af kristne værdier, og en afskaffel-

se af folkekirken ville nok blive opfat-

tet som et skridt i den modsatte ret-

ning. Så jeg er nødt til at skrive 

”delvist” enig.” 

V. Venstre 

Delvist enig: 

Niels Martin Vind 

Ø. Enhedslisten 

Mikkel Andersen 

Svend Brandt 

Sarah Nørris Christensen 

Leif Hartman 

Henning Hyllested 

John Littau 

Christina Nissen 

Ulf Vincents Olsen 

Marianne Thorius Ruskjær 

Finn Sørensen 

Vestjyllands 

Storkreds 

A. Socialdemokraterne 

Mads Panny 

Delvist enig: 

Anders Houdam Andreasen 

”Danmark har en historisk sammen-

hæng med kirken, der hverken kan 

eller skal fornægtes, men den nuvæ-

rende model er med til at sætte skel 

giver for store forskelle på rammerne 

for de forskellige trossamfund. Og så 

er det svært at se logikken i at funda-

mentalistiske fortolkninger af det 

gamle testamente skal være bestem-

mende for vores lovgivning i dag, 

f.eks. omkring vielse af homoseksuel-

le mv.” 

Peder Christensen  

Lars Fibæk  

Rasmus Lynghøj 

”Det tjener alle parter bedst, hvis 

staten/politikerne ikke blander sig i 

kirken, og kirken ikke blander sig i 

politik.” 

Lene Nørlund  

Frank Heidemann Sørensen  

B. Det Radikale Venstre 

Andreas Frost Steenberg 

Claus Hansen 

Erika Lorentsen 

Delvist enig: 

Brian Bruhn 

”Jeg mener ikke, at der skal gøres 

forskel på religioner. Derfor bør der 

heller ikke være særstatus til den ene 

kirke frem for andre.” 

C. Det Konservative Folkeparti 

John Thorsø  

F. Socialistisk Folkeparti 

Morten Colbert Jensen 

Sidsel Homann 

John Vilhelm Nim 

Søren Gytz Olesen 

Kristen Touborg 

Pia Vestergaard 

I. Liberal Alliance 

Allan Daasbjerg 

John Robert Knudsen
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Delvist enig: 

Allan Leer-Holm 

”Folkekirken skal kun have de penge 

til rådighed de kan få gennem kirke-

skat eller anden betaling. Staten skal 

hverken give tilskud eller fradragsmu-

lighed. Personregistering skal foregå 

gennem staten. ” 

Leif Mikkelsen  

K. Kristendemokraterne 

Kristian Andersen 

Jakob From Høeg 

Delvist enig: 

Peter Bjerre  

Karlo Brondbjerg 

”Jeg var glad for den gamle adskillel-

se for 10 år siden, men meget har 

ændret sig siden. Respekten for 

"andre" er desværre ved at forsvinde, 

og staten vil bestemme over kirken” 

O. Dansk Folkeparti 

Delvist enig: 

Dennis Flydtkjær  

Simon Vanggaard Nielsen 

Ø. Enhedslisten 

Malte Bang 

Torben Anton Hansen 

Erik Møller-Jensen 

Lars Nyhuus Henriksen 

Aksel Rosager Johansen 

Heidi Steenberg 

Østjyllands Stor-

kreds 

1. Udenfor partierne 

Janus Kramer Møller 

A. Socialdemokraterne 

Jens Joel 

Otto Ohrt 

B. Det Radikale Venstre 

Kåre Albrechtsen 

Liv Holm Andersen 

Mie Bergmann 

Jeppe Mikkelsen 

Hennriette Winter Sandager 

Hanne Staahlnacke 

F. Socialistisk Folkeparti 

Paw Amdisen 

Jonas Dahl 

Ulla Holm 



Ø. Enhedslisten 

Maria Sloth Andersen 

Louise Asmussen 

Per Clausen 

Peder Meyhoff 

Solveig Munk 

Anders Nielsen 

Henrik Qvist 

Søren Egge Rasmussen 

Pernille Sørensen Nicolajsen 

Rasmus Vestergaard Madsen 

Listen over kandidater 

Thomas Medom 

Ann Pedersen 

Sanne Rubinke 

I. Liberal Alliance 

Ole Birk Olesen 

Ulrik Hermann 

Erik Hougaard 

Carsten Kruuse 

Nichlas Larsen 

Peter Wilhelm Malbæk 

K. Kristendemokraterne 

Delvist enig: 

Allan Axelsen 

”Jeg går ind for at religion skal fylde 

mere i det offentlige rum og for en 

styrkelse af kirken. Jeg tror sagtens, at 

det kan betyde en adskillelse af kirke 

og stat, jeg er selv en del af en valg-

menighed, som er en folkekirkemenig-

hed der selv betaler for præst og kir-

ke” 

Sven-Erik Jørgensen 

”Adskillelsen giver mere ansvar” 

V. Venstre 

Bünyamin Simsek 

Delvist enig: 

Lykke Friis   

Michelle Holst   

Michael Aastrup Jensen 
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fra dem. 

I det omfang, at kandidaterne har sva-

ret noget andet til os end til altin-

get.dk, har vi selvfølgelig valgt at gen-

give det svar, de har givet til os. 

140 folketingskandidater, eller cirka 

19 %, har hverken svaret os eller altin-

get.dk. Dem ved vi selvfølgelig ikke, 

hvad mener om adskillelse af kirke og 

stat. 

Du kan se, hvad de forskellige folke-

tingskandidater svarede til de andre 

spørgsmål i altinget.dk’s undersøgelse 

her: www.altinget.dk/kandidater/. 

altinget.dk har spurgt samtlige folke-

tingskandidater om deres holdning til 

en række synspunkter. Blandt andet 

”Kirke og stat skal adskilles”. Kandida-

terne fik muligheden for at erklære sig 

Helt enig, Delvist enig, Hverken enig 

eller uenig, Delvist uenig, eller Helt 

uenig. Man havde mulighed for at 

komme med uddybende kommenta-

rer. 

Humanistisk Samfund har skrevet til 

samtlige folketingskandidater for at 

sikre os, at oplysningerne fra altin-

get.dk er korrekte og undersøge, om 

kandidaterne har ændret mening. Vi 

har bedt dem give os besked, hvis der 

er fejl i vores oplysninger. 

Vi har også skrevet til de kandidater, 

som har valgt ikke at svare på altin-

get.dk’s undersøgelse, for at give dem 

mulighed for at svare os. 

Vi har fortalt alle kandidater, at Huma-

nistisk Samfund vil anbefale, at man 

stemmer på en folketingskandidat, der 

er ”helt enig” i, at kirke og stat skal 

adskilles. Vi har samtidig fortalt, at vi 

også vil gøre opmærksom på de kandi-

dater, der er delvist enige og gengive 

eventuelle uddybende kommentarer 

Sådan er undersøgelsen blevet til 

http://www.altinget.dk/kandidater/default.aspx


Sådan støtter staten folkekirken 

Økonomisk støtte 

Den evangelisk-lutherske kirke får 

økonomisk støtte af staten. Staten 

giver mere end 1 millard kroner i 

støtte til Folkekirken. Den går til 

præster og biskoppers løn og pension. 

Kirkens præster er tjenestemænd, 

ansat ved staten. Staten opkræver 

medlemskontingent for Folkekirken 

kvit og frit, via kirkeskatten. 

Staten betaler også for et helt ministe-

rium kun for Folkekirken nemlig Kirke-

ministeriet. En lang række af kirkens 

bygninger og arealer er desuden frita-

get for skat. 

Staten betaler for uddannelse af kom-

mende præster ved universiteternes 

teologistudier, inklusive SU. 

Fortrinsret i folkeskolen 

I den danske folkeskole er undervis-

ning i livssyn begrænset til ”kristen-

domskundskab”. Ifølge folkeskolelo-

ven er ”Kristendomsundervisningens 

centrale kundskabsområde den dan-

ske folkekirkes evangelisk-lutherske 

kristendom. På de ældste klassetrin 

skal undervisningen tillige omfatte 

fremmede religioner og andre livsan-

skuelser”. 

Alene formuleringen ”fremmede religi-

oner”, som jo også omfatter hjemme-

hørende religioner som jødedommen 

eller katolicismen, er tydeligt diskrimi-

nerende. 

Det er muligt at blive fritaget fra kri-

stendomsundervisning. Det kræver ,at 

”forældremyndighedens indehaver 

skriftligt over for skolens leder erklæ-

rer selv at ville sørge for barnets religi-

onsundervisning.” 

Man har altså valget mellem at lade 

barnet deltage i ensidigt evangelisk-

luthersk orienteret undervisning eller 

blive udelukket fra fællesskabet i sko-

len. 

På det klassetrin, hvor folkekirkens 

konfirmationsforberedelse finder 

sted, skal kommunalbestyrelsen ved 

forhandling med ”præsterne i kom-

munen” (her menes kun præster af 

den evangelisk-lutherske kirke) fast-

sætte tider for, hvornår konfirmati-

onsundervisningen skal finde sted. 

Dermed kan kammeraternes gruppe-

pres diskret kanalisere børnene hen 

til én bestemt tro.  

Kirken har overtaget statsbeføjelser 

Staten har på en række områder ud-

delegeret sin udøvende magt til folke-

kirken. 

Anmeldelse af fødsler skal – uden for 

Sønderjylland – ske til den evangelisk

-lutherske kirke i Danmark. Det er 

ikke længere nødvendigt at møde 

frem hos en præst, men de alternati-

ve måder at anmelde fødsler giver 

den evangelisk-lutherske kirke direk-

te adgang til persondata, som andre 

livssynssamfund ikke har. 

Den evangelisk-lutherske kirkes sog-

nepræst fungerer som begravelses-

myndighed. Det betyder, at en evan-

gelisk-luthersk præst skal behandle 

alle anmodninger om en begravelse 

eller ligbrænding, jf. Begravelseslo-

ven § 7, skrivelse nr. 12001/1977: 

”Borgerlig begravelse må i intet tilfæl-

de finde sted, forinden præsten har 

truffet sin afgørelse.” 

I praksis er det også svært at blive 

begravet på en gravplads, der ikke er 

indviet efter et særligt evangelisk-

luthersk ritual. Skønt der juridisk er 

åbnet op for, at andre trossamfund 

kan anlægge begravelsespladser og 

det er muligt at anlægge kommunale 

begravelsespladser, håndhæves dis-

se muligheder meget restriktivt. 

Yderligere diskrimination mod ikke-

religiøse 

Den Internationale konvention om 

civile og politiske rettigheder og Ver-

denserklæringen om menneskerettig-
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heder sidestiller religiøse overbevisnin-

ger med ikke-religiøse overbevisninger 

(”religion or belief”). Men i Danmark er 

det ikke ligestilling for ikke-religiøse 

livssyn, som det humanistiske livssyn, 

og for ikke-religiøse livssynssam-

fund, som Humanistisk Samfund. 

I dag har anerkendte trossamfund 

bemyndigelse til at vie personer.  

For at blive et anerkendt trossam-

fund skal man ifølge vejledning fra 

Det Rådgivende Udvalg vedr. Tros-

samfund have ”Opfattelsen at men-

nesker er afhængige af en (eller flere) 

transcendent(e) magt(er)”. Derfor har 

livssynssamfund som Humanistisk 

Samfund, der ikke er teistisk og som 

afviser overnaturlige forklaringer, ikke 

mulighed for at få vielsesbemyndigel-

se. 

På tilsvarende vis har livssynssam-

fund ikke adgang til andre fordele, 

som trossamfund har, f.eks. at med-

lemmernes kontingenter er fradrags-

berettigede, fritagelse for selskabs-

skat mv.  

Humanistisk Samfund har udarbejdet 

et responsum om hvordan den dan-

ske stat diskriminerer til fordel for 

folkekirken og imod livssynssamfund. 

Papiret gennemgår også hvordan 

dansk praksis forholder sig til de in-

ternationale menneskerettighedskon-

ventioner. Papiret kan læses på vores 

hjemmeside 

www.humanistisksamfund.dk. 



Bliv medlem af 

Humanistisk Samfund 
Nansensgade 35, st. th. 

1366 København K 

www.humanistisksamfund.dk 

Huma ni s t i sk  Sa mfu n d  

Telefon: 42 43 20 10 

E-mail: kontakt@humanistisksamfund.dk 

Bladet redigeres af: Ole Wolf (ansv.), Jørgen Oldenburg, 

og Rainer Verhoeven. 

Send bladet videre 

Kender du andre, der går ind for adskillel-

se af kirke og stat? Som kan tænkes at 

være interesserede i at få at vide, hvilke 

folketingskandidater, der vil adskille kirke 

og stat? 

 

Så send pdf-versionen af bladet videre. 

Dermed bidrager du til at synliggøre Hu-

manistisk Samfunds arbejde for at adskil-

le kirke og stat. 

Ved at blive medlem støtter du vores arbejde. Vi har to store opgaver. 

Adskillelse af kirke og stat 

Humanistisk Samfund arbejder for adskillelse af kirke og stat. 

I de seneste år har vi desværre oplevet, at staten tværtimod bliver vævet 

tættere sammen med kirken. Staten har pålagt DR at formidle kultur-

kristne værdier. Kulturministeren har nedsat en værdikommission, der 

skal fastlægge danskernes værdier. Ud af 11 medlemmer er tre præster, 

heriblandt formanden. 

Vi modarbejder denne udvikling, hvor staten opdeler samfundet i 

”rigtige” danskere, de kristne, og så alle os andre: De besværlige, der 

mener, at staten skal blande sig uden om vores livssyn. 

Ceremonier ved livets store overgange 

Humanistisk Samfund anden store aktivitet er at tilbyde ceremonier ved 

fødsel, overgangen til voksenalderen, ægteskab og død. Det er vigtigt at 

kunne markere de store overgange i livet i en ikke-religiøs ramme. 

Vi forestår ceremonier ud fra et humanistisk livssyn. Dette livssyn tager 

udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneske-

værd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Denne humanisme 

har som mål, at mennesker skal leve gode liv på egne præmisser og vise 

ansvar for hinanden og kommende generationer. 

Vi har brug for din hjælp 

Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds arbejde. Et medlemskab 

koster 300 kr. for et år. For 12 – 18 årige er prisen 100 kr. 

Som medlem får du Humanistisk Samfunds elektroniske medlemsblad 

tilsendt 6 gange årligt. 

Derudover har du mulighed for at være med i og få indflydelse på Huma-

nistisk Samfunds arbejde, blandt andet i vores lokalafdelinger. 

 

Du kan melde dig ind på vores hjemmeside www.humanistisksamfund.dk. 

Der kan du også betale kontingentet med dankort. Alternativt kan du 

sende denne blanket. I så fald skal du indbetale kontingentet på vores 

bankkonto, reg.nr. 8117, kontonr. 0241169. Da vi registrerer vores 

medlemmer efter e-mail, skal du huske at skrive din e-mailadresse på 

indbetalingen. Hvis du ikke har en e-mailadresse, kan du skrive dit navn.  

Humanistisk Samfund 

Nansensgade 35, st. th.  

1366 København K 

Meld dig ind her! 

1 års medlemskab voksne - kr. 300 

Ja, jeg vil gerne være medlem af Humanistisk Samfund 

1 års medlemskab 12 - 18 år - kr. 100 

Navn 

Adresse 

Post.nr. 

E-mail 

Fødselsår 

By 

Tlf. 

http://www.humanistisksamfund.dk/

