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 samtidig
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

- er mit eget valg

Staten skal

ikke påvirke mig,

tak!

Ja, jeg melder mig ind i Humanistisk Samfund
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
________________________________________
Postnr.: ___________________
By: _____________________________________
E-mailadresse: ___________________________
Fødselsdato, hvis du er under 18: ____________
Blanketten sendes til:
Humanistisk Samfund
Vester Voldgade 96
1552 København V
Tlf. 4243 2010
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Vielsesret

Ud over adskillelse af kirke og stat arbejder
Humanistisk Samfund for ligestilling mellem
tros- og livssynssamfund.
Staten har besluttet, at kun trossamfund kan
foretage vielser med juridisk gyldighed. Det
kan vi ikke i Humanistisk Samfund, fordi vi er
et livssynssamfund, der afviser at der ﬁndes
overnaturlige magter. Derfor kan vi ikke foretage
juridisk gyldige vielser. Det mener vi er urimeligt.
Lige som et trossamfund har vi som livssynssamfund nogle fælles overbevisninger om menneskets etik, moral
og adfærd.

I dagens Danmark støtter staten den
evangelisk-lutherske Folkekirke. Over en
million danskere er ikke medlem af
Folkekirken. Det er ikke holdbart,
at staten dømmer deres livssyn
som mindre dansk og mindre ﬁnt.
Humanistisk Samfund

Ens eget sag

Valg af livssyn bør være ens egen sag. I dag
anser vi det som 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 staten peger på en bestemt religion som ”det
naturlige valg”.
Sådan er det ikke i Danmark. Staten favoriserer og støtter den evangelisk-lutherske tro.
• I Folkeskolen undervises i ”kristendomskundskab”. Det er en forvrængning af den danske
virkelighed, at skolen ikke er forpligtet til at
undervise om andre religioner og livssyn end
kristendommen før end i 7. klasse.
I et sekulært, vidensbaseret samfund bør
eleverne forholde sig kritisk og sammenlignende
til religioner, sagn, myter og deres historiske
sammenhæng.

• Konﬁrmationsforberedelse er de ﬂeste
steder lagt i skoletiden. En del børn føler derfor,
at de bliver stemplet som anderledes, hvis de
ikke lige som deres kammerater ”går til præst”.
• Staten har overladt noget af sin udøvende
magt til Folkekirken. Det er således Folkekirken,
der står for civilregistreringen. Alle fødsler og
dødsfald bliver derfor registreret af Folkekirken,
undtagen i Sønderjylland, hvor kommunerne af
historiske årsager har den opgave.
• DR er pålagt en særlig forpligtigelse til at formidle det, nogle kalder ”vores kulturkristne arv”.

Et spørgsmål om dansk kultur

Staten står for driften af en religion

Det bør det 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.
Staten er dybt involveret i driften af den
evangelisk-lutherske tro. Den fastlægger de
økonomiske rammer, er ansættelsesmyndighed
for præsterne, selv regnskabsinstruksen tager
staten sig af. Det er også kirkeministeren der
har det sidste ord i religiøse spørgsmål såsom
fastsættelse af ritualer, oversættelse af biblen
og indholdet i salmebøger.
Den danske Folkekirke er ikke længere
folkets kirke, selv om den stadig er ﬂertallets
kirke. Over 1 million danskere er ikke medlemmer af kirken. ½ mio. er slet ikke medlem af
noget trossamfund.
Den tætte sammenvævning af stat og kirke
er en af de måder, hvor staten signalerer, at den
ene million har et livssyn, der er mindre ﬁnt end
ﬂertallets.

Statens støtte til Folkekirken bliver tit gjort
til et spørgsmål om danskhed. Der tales om
vores ”kulturkristne arv”. Det bliver gjort til et
spørgsmål om, hvad det vil sige at være dansk
og være en del af det danske folk.
Men når man gør den kulturkristne arv til
noget særligt, ignorerer man at en lang række
andre historiske faktorer fortjener mindst lige så
stor opmærksomhed.
Oplysningstidens fokus på naturvidenskab
og rationalitet har haft afgørende betydning for
nutidens samfund. Industrialiseringen havde
afgørende betydning for de store forandringer,
der skete fra 1880 til 1970.

Vores samfund er præget af opbygningen af
vores velfærdssamfund.
I stedet gør man den kristne kulturarv til en
entydig størrelse og en entydig positiv størrelse.
Man negligerer, at den kristne kulturarv består
af mange elementer fra social velgørenhed til
modstand mod kvindelige præster og homoseksuelle.
Humanistisk Samfund mener, det er forkert
at knytte vores forståelse af det at være dansk
sammen med en trosretning, som 20 % ikke
tilhører.

