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DK får rød klassificering i ny rapport
Læs mere om:

Af Lone Ree Milkær, Forkvinde
for Humanistisk Samfund

M

ed fokus på ateister,
humanister og andre
ikke-religiøse grupper
kortlægger den internationale
’Freedom of Thought Report’
diskrimination og forfølgelse af ateister, humanister og
andre ikke-religiøse grupper
over hele verden. Rapporten
er primært baseret på lokale
rapporter fra de enkelte lande.
Både Humanistisk Samfund og
den nyligt stiftede Humanistafelag Føroya har bidraget til
rapporten.
Som det eneste land i den
nordeuropæiske kategori har
Danmark en rød klassificering,
fordi vi har en lov, der forbyder
blasfemi.
Blasfemilove bruges mod
humanister og ateister
I forordet til rapporten taler Mr.
Ahmed Shaheed specifikt imod
blasfemilove og love, der forbyder kætteri, fordi de automatisk legitimerer forfølgelse af
anderledes tænkende og ofte
rettes mod ateister og humanister. Mr. Ahmed Shaheed er

fra d. 1. november 2016 FNs
specielle rapportør om religions- eller livssynsfrihed (Special Rapporteur on Freedom of
Religion or Belief).
Når man fokuserer på religionsfrihed glemmer man de
ikke-religiøse og alt for mange
mennesker har ’en for snæver
definition af religionsfrihed’ uddyber Mr. Shaheed. Det fører
til, at humanister, ateister og ikke-religiøse ikke bliver omfattet
af den basale beskyttelse som
menneskerettighederne giver.
59 lande forbyder blasfemi herunder Danmark
Tankefrihedsrapporten 2016
udgives af the International
Humanist and Ethical Union
(IHEU) og registrerer diskrimination og forfølgelse af
ateister, humanister og andre
ikke-religiøse grupper land for
land over hele verden. I 59
lande – heriblandt Danmark
– er blasfemi forbudt ved lov
og straffes med fængsel eller i
nogle tilfælde med døden. Der
er love imod kætteri i 22 lande
og i mindst 13 lande straffes
blasfemi eller kætteri med
døden.
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Denne femte udgave af Tankefrihedsrapporten blev udgivet digitalt den 6. december
(www.freethoughtreport.com)
og lanceredes ved et arrangement i Europaparlamentet,
afholdt af det tværparlamentariske netværk for religions- og
livssynsfrihed ved MEP Dennis
de Jong fra Holland.
Rettigheder under pres
IHEUs Tankefrihedsrapport
kommer på et tidspunkt, hvor
flere og flere ikke-religiøses
basale rettigheder undertrykkes og humanistiske værdier
mere bredt er under pres over
hele verdenen. Rapporten
undersøger således også den
meget reelle risiko for, at nationalistisk populisme truer liberale religiøse og ikke-religiøses
ret til at manifestere humanistiske synspunkter.
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Tema: Religionspolitik

Kirkeminister i stormvejr
Af Ole Wolf, Talsmand for HS

D

Samfund, selv om hun muligvis har en noget bredere definition end os, når det gælder
hvilke af kirkens aktiviteter, der
skal betragtes som samfundsopgaver. Spørgsmålet er så,
om hun kan komme igennem
med sin holdning.
For år tilbage var Venstre
tilhængere af en omlægning af
statens tilskud til bloktilskud,
men Venstre og De Konservative er på dette område trukket

anmark
har fået
ny kirkeminister. Og ikke
så snart havde Mette Bock fra
Liberal Alliance sat sig i stolen, før en heftig debat brød
ud. ”De nye regeringspartier i
åbent opgør om folkekirkens
fremtid,” skrev Jyllands-Posten
på forsiden.
Der var dog ikke meget nyt
i historien. Mette Bock var
bannerfører, da Folketinget
før sommerferien pålagde
kirkeministeren at fremlægge beregninger, der skal
gøre det muligt at målrette
statens tilskud til Folkekirken mod samfundsopgaver.
I modsætning til i dag, hvor
staten betaler 40% af præKirkeminister Mette Bock, Liberal Alliance
sternes løn, og vi derfor alle
betaler til kristen forkyndelse.
Man bad dog kun om beregninger, men tog udtrykkeligt i retning af Dansk Folkeparti.
ikke stilling til, om tilskuddet
Dansk Folkeparti har været
faktisk bør omlægges. I så fald modstandere mod næsten
havde man nemlig ikke fået
enhver ændring af den nuvæVenstre til at støtte forslaget.
rende folkekirkeordning, fordi
Nu er det så Mette Bock, der
de mener, det vil undergrave
skal føre den folketingsbeslutdanskheden.
ning ud i livet, som hun selv
Der står da heller ikke noget
stod bag.
i regeringsgrundlaget om en
målretning af statens tilskud
Regeringsgrundlag
mod samfundsopgaver og
Vi har fået en kirkeminister
Mette Bock vil ikke love noget.
som er positiv overfor at omPå sin Facebook-profil skriver
lægge statens tilskud til Folhun” Når den (redegørelsen
kekirken. Det kan vi kun være
om Folkekirkens økonomi,
tilfredse med i Humanistisk
red.) kommer, så må vi jo se,

om der er basis for reformer af
økonomien. Det er der måske
- og måske ikke. Det skal i så
fald gøres konkret og naturligvis drøftes i den samlede
regering.”
Velkommen fra Humanistisk
Samfund
Humanistisk Samfund har i
pressen hilst den nye kirkeminister velkommen. Vi har fået
en meget dygtig og kompetent minister, der et stykke
ad vejen ønsker den samme
udvikling som Humanistisk
Samfund.
Samtidig er der ingen tvivl
om, at ministerens hjerte banker varmt for det fællesskab,
der er i Folkekirken. Dermed
adskiller hun sig fra en del
af dem, der for tiden højlydt
fremfører, at Danmark er et
kristent land. Folkekirkens
udfordringer interesserer dem
dog ikke - faldende medlemstal og menighedernes problemer får dem ikke til at tænke,
at noget bør laves om.
Her er Mette Bock anderledes. Hun bekymrer sig om
Folkekirkens ve og vel. Når
man om nogle år skal vurdere hendes ministertid vil det
måske være her, man finder
hendes resultater. Det vil være
godt for Folkekirken, men ikke
så interessant for Humanistisk
Samfunds arbejde for at formindske sammenblandingen af
stat og kirke.
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Hvorfor bruger HS tid på religionspolitik?

Humanistisk Samfund bruger mange kræfter på at diskutere livssynspolitik.
Her er det forkvinde Lone Ree Milkær (til venstre for midten) i debat med (fra
venstre mod højre) Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Ulla Sandbæk fra Alternativet og Karen Klint fra Socialdemokraterne på Folkemødet på Bornholm.

Af Lone Ree Milkær, Forkvinde
for Humanistisk Samfund

D

en 14. december var jeg
til åbent samråd i kirkeudvalget. Samrådet var
indkaldt af Christian Langballe,
som er kirkeordfører for Dansk
Folkeparti, og han ville gerne
spørge den nye kirkeminister,
Mette Bock, om hendes holdning til en adskillelse af kirke
og stat? Det ville han gerne,
fordi Mette Bock tidligere, som
menigt medlem af folketinget
for LA, har stået bag forslag
B112, om en reform af folkekirkens økonomi. Forslaget
blev efter flere behandlinger
til en beslutning om at pålægge regeringen at fremlægge
beregninger, der kan danne
grundlag for forslag, som kan
sikre, at den del af folkekirkens
økonomi, der relaterer sig til
forkyndelse, adskilles fra statens økonomi. Praktisk betyder
det, at de 40% af præsternes
løn, som nu betales af os allesammen gennem den alminde-

lige skat, skal betales af kirken
selv. Forslaget blev i sin tid
vedtaget af et flertal bestående
af S, V, EL, LA, ALT, RV og SF.
Beregninger skulle komme før
det nye år og vi venter spændt
på, hvilke forandringer, de kan
føre til.
Ligestilling af livssyn
Det lyder måske lidt nørdet,
men det er faktisk grunden
til, at Humanistisk Samfund
interesserer sig for et åbent
samråd i kirkeudvalget. Vi ville
nemlig også gerne vide, hvad
den nye kirkeminister mener
om forholdet mellem folkekirken og staten. Det ville vi, fordi
én af vores mærkesager er
ligestilling af livssyn. Vi mener
helt grundlæggende, at der
ikke bør være nogen forskelsbehandling på baggrund af tro
eller livssyn, hverken i lovgivning eller i praksis. At den
luthersk-evangelske kirke i
Danmark har så mange fordele, er fundamentalt en helt
urimelig forskelsbehandling på

baggrund af tro eller livssyn.
Derfor mener vi, at det skal
laves om og derfor arbejder vi
for en adskillelse af folkekirken
og staten.
Kirkeministeren fremførte
på samrådet, at vi har en helt
enestående folkekirkeordning
i Danmark, som vi skal bevare, men ikke nødvendigvis,
som den er. Hvis vi ikke havde været villige til at lave om,
så havde vi ikke haft hverken
kvindelige præster, menighedsråd eller vielse af homoseksuelle i folkekirken i dag.
Hun mener, at man sagtens
kan rokere om på folkekirkens
vilkår indenfor de rammer,
som er i grundloven og som
vi i øvrigt har diskuteret siden
1849. Ministeren påpegede
flere gange under samrådet,
at hun ikke mener, at båndene
mellem stat og folkekirke skal
løsnes, men at man godt kan
diskutere f.eks. de økonomiske
forhold alligevel.
Det kan synes paradoksalt, at
vi, som et ikke-religiøst livssynssamfund, beskæftiger os
så meget med tros- og religionspolitik, men vi gør det, fordi
vi ønsker, at den skal laves
om! Det er nemlig fuldstændigt
rigtigt, at vi har en unik folkekirkeordning i Danmark - ingen
andre steder i den vestlige
verden har ét trossamfund en
så tæt tilknytning til staten med alle de urimelige fordele,
der følger.
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Kursus om eksistentiel omsorg i York

Marie Louise Petersen og Ole Wolf foran British Humanist Associations
kontor i London
Af Marie Louise Pedersen, Medlem af arbejdsgruppen for Humanistisk Eksistentiel Omsorg

D

en første weekend i december deltog Ole Wolf
og Marie Louise Petersen i et intensivt weekendkursus i ”Humanist Pastoral
Support” arrangeret af British
Humanist Association (BHA).
Kurset foregik i den engelske
by York. I alt var der 12 kursusdeltagere og fire ”trænere”, der
holdt oplæg og gav løbende

feedback. På kurset lærte vi
blandt andet hvordan det er at
yde eksistentiel omsorg på såvel hospitaler som i fængsler,
vi lærte om samtalekompetencer, etik og vi lavede praktiske
øvelser.
I Storbritannien har der været
frivillige samtalepartnere med
religiøs baggrund på hospitaler, hospice og fængsler
gennem mange år. De humanistiske frivillige indgår derfor i
et team med de andre livssyns
samtalepartnere, og en del af

kriterierne for at blive akkrediteret af BHA er, at man er i
stand til at samarbejde med
andre tros- og livssynssamtalepartnere.
BHA har omtrent 135 akkrediterede samtalepartnere.
Området vokser på grund af
stigende efterspørgsel. Da der
også er et ønske om at få en
professionelle samtalepartnere, har BHA taget initiativ til at
opbygge en 2 årig masteruddannelse, som vil blive udbudt
fra september 2017.
Kursusdeltagelsen i England
er en del af HS’ arbejde med
at udvikle et tilbud om Humanistisk Eksistentiel Omsorg, det
som tidligere har været omtalt
som ”Chaplaincy.” Arbejdsgruppen vil bruge det næste
halvår på at opbygge en uddannelse med henblik på at
have et kursusforløb klar til efter sommerferien. Medlemmerne vil løbende blive orienteret
om arbejdet og muligheder for
at søge uddannelsen.

Hvad er humanistisk eksistentiel omsorg?

S

ygdom kan være kilden
til eksistentielle spørgsmål eller endda udløse
en eksistentiel krise. Hvor
sundhedspersonalet tager sig
af at analysere lidelsen og
behandle den, mangler der for
mange patienter at få reflekteret over sygdommens eksistentielle betydning.
Den humanistiske eksisten-

tielle omsorg hjælper patienten
med at opfylde patientens behov for at komme ud af sygdomsdomænet, for at få genetablere en følelse af overblik
og mulighed for at påvirke sit
eget liv og for at få ro.
Gennem samtaler med patienter, improviserede ritualer
og dialog med sundhedspersonalet, kan humanistisk eksi-

stentiel omsorg give plads til
det svære og det komplicerede. Den humanistiske dimension i det arbejde handler blandt
andet om forståelsen af, at
livet leves her og nu og at alle
mennesker har mulighed for
at forme deres liv og give det
mening.
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Indvielse af skovgravplads i Aarhus

Rådmand for Socialdemokraterne Camilla Fabricius planter det første træ på
den nye skovgravplads på Nordre Kirkegård i Aarhus

Af Thomas Schumann

D

en 10. november mødte
interesserede og repræsentanter fra HS Aarhus
op til indvielsen af en skovgravplads på Nordre Kirkegård
i Aarhus. Indvielsen skete ved
at fungerende rådmand Ca-

milla Fabricius (Socialdemokraterne) plantede et træ på
kirkegården.
Omkring tyve personer dukkede op til indvielsen. Der var
stillet en lille vogn op hvor der
blev serveret kaffe på den
ellers kolde novemberdag. Camilla Fabricius lagde ud med at

takke alle der har været involveret i projektet.
”Det her er et af de initiativer
der er med til at skabe en bedre by. Både når vi skal mindes
vores døde og når vi har brug
for en stille stund. Det her skal
være et sted hvor man kan
samle sine tanker. Jeg vil gerne sige tak til alle de interessenter som har været med til at
få det her til at ske. Aarhus ville
ikke være så fantastisk en by,
hvis ikke vi hver især er med
til at bidrage til den åbenhed
og ærlighed, der får et projekt
som dette til at ske,” sagde
Camilla Fabricius.
Skovgravpladsen er åben for
alle livssyn og der er meget
frie rammer for, hvordan man
ka blive begravet. HS Aarhus
har bidraget til udformninge af
konceptet på de møder, som
kommunen har afholdt.

Landsmødet rykker nærmere
Af Thomas Schumann

H

ovedbestyrelsen har
fastlagt en dato for det
komende landsmøde;
det bliver den 18. marts på
Mariendal Friskole i København. Den officielle indkaldelse
til landsmødet bliver sendt ud
senest den 5. februar.
På landsmødet vil der blive
holdt en præsentation af Humanistisk Eksistentiel Omsorg,
som en arbejdsgruppe har
arbejdet på at etablere i Dan-

mark (se side 4).
Derudover vil et forløb for ændring af Humanistisk Samfunds
værdigrundlag blive fremlagt.
Det oprindelige værdigrundlag
blev vedtaget for efterhånden
mange år siden og Hovedbestyrelsen mener det er på tide,
vi igen tager en diskussion
om, hvad det er for værdier
som vores forening står for.
Medlemmerne vil få mulighed i
lokalforeningerne for at komme
med input til, hvad det er der
skal stå og et forslag til et nyt

værdigrundlag vil blive præsenteret på landsmødet i 2018.
Hvis du vil indsende forslag
til behandling på landsmødet,
skal du gøre det inden den 26.
februar. Tilmelding til landsmødet er ikke nødvendig, men påskønnet da det hjælper holdet
der planlægger landsmødet.
Tilmeldingsfristen er den 11.
marts.
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Georg Metz om identitet og humor i den mørke tid

Af Kelvin Nielsen, Formand for
HS Hovedstaden

U

nder overskriften ”Identitet og humor i den mørke tid”, var journalist og
debattør Georg Metz trækplaster til årets sidste medlemsarrangement i HS Hovedstaden.
Mere end 80 medlemmer og
gæster mødte op i Østerbrohuset i København og fik en

aften med en indsigtsfuldt og
morsomt oplægsholder. Med
udgangspunkt i sin egen jødiske baggrund, krydret med
anekdoter fra en langt liv tæt
på ledende politikere og tilbageblik på reformationen, jødernes flugt til Sverige under anden verdenskrig og op til nutid,
holdt Georg Metz forsamlingen
i sin hule hånd.
Georg Metz er en af Dan-

marks skarpe og modige
analytikere og altid kritisk i sin
tilgang, både som mangeårig
journalist og som foredragsholder. Han jonglerer hen over
tid, kobler den samfundsmæssige udvikling og situation ind
i en nutidig kontekst, krydret
med skarpe udfald mod fordummelse og politisk smålighed og kritik af eksempelvis
gold nationalisme og manglende udsyn ift. fremtidens udfordringer.
Hele tiden med pudsige historier fra hans tid på TV-avisen
og tætte kontakt til meningsdannere, serveret med elegance og spidsfindig charme.
En indsigtsfuld aften, hvor der
også var tid til kommentarer og
replikker med de fremmødte.

Konsekvenserne af at vende troen ryggen
Af Thomas Schumann

H

S Aarhus havde den 6.
december inviteret tre
personer fra foreningen
Eftertro til at holde oplæg om,
hvordan det har været for dem
at forlade den religion de voksede op med. De personlige
omkostninger har været store,
og derfor er oplægsholderne
anonyme.
Den første oplægsholder var
en kvinde, som voksede op
i Kirken af De Sidste Dages
Hellige. Som teenager tvivlede hun på forældrenes religion. Hun fik lov at træde ud af
kirken, men det betød en slags
udstødelse fra fællesskabet,
idet resten af familien stadig

brugte meget af deres tid på
religiøse aktiviteter. Senere
blev hun gift med en muslimsk
mand og konverterede til islam. Da de fik en dreng blev de
uenige om han skulle omskæres. Det endte med, at parret
blev skilt og i dag er kvinden
ikke længere troende.
Manden voksede op i Luthersk Mission og var inderligt
kristen. Han tog på pilgrimsrejser og afslog al tak for det
velgørende arbejde han lavede, for at være en eksemplarisk kristen. Det førte så vidt,
at han til sidst ikke længere
kunne leve med det. Hele hans
verdensbillede ramlede sammen og i dag kalder han sig
ateist. Når han er på besøg

hos familien, lader han som
om han stadig er kristen.
Den sidste kvinde voksede
op i Jehovas Vidner og havde
tidligt svært ved at overbevise
sig selv om, at det de voksne
treode på kunne være rigtigt.
Som ung fik hun en kæreste
og Jehovas Vidner ville have
hende til at gifte sig med ham.
Det afviste hun, hvorfor hun
blev udstødt. Fra da af har hun
kun sporadisk været i kontakt
med sin familie.
Eftertro er et netværk af
frivillige, som hjælper folk, der
er blevet udstødt fra et religiøst fællesskab. Læs mere om
initiativet her.
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Det sker!

Januar
AARHUS

Åbent bestyrelsesmøde

Torsdag d. 12/1

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 26/1

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 31/1

AALBORG

Medlemsmøde

Tirsdag d. 10/1

Kom og diskuter hvad lokalforeningen skal arbejde med

Dokk1, mødelokale
1, 19.00-21.00

Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emne.
Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emne.

Jørn Rosborg præsenterer et foredrag om livssyn i skolerne

Huset, lilla lokale,
Hasserisgade 10,
19.30

Humanistisk Samfund ønsker dig en god jul og et godt nytår. Skulle
du være interesseret i at få vores julepostkort, kan du sende en mail
til tsc@hs.dk.
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