Et spørgsmål om værdier

Bliv medlem

Danmark er meget mere end ”et kristent land”.

Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds vigtige arbejde med
at tilbyde ceremonier til livets store overgange og vores politiske
arbejde for en reel adskillelse af kirke og stat i Danmark. Du støtter
også vores engagement i den offentlige debat, hvor vi ofte er den
sekulære stemme i samtalerne om religion og etik.

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 befolkningen ikke tilhører.

Ligestilling af alle livssyn
Humanistisk Samfund ønsker et samfund, hvor valg af livssyn er op
til den enkelte. Er 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 kristendomskundskab. Skolerne er
ikke forpligtede til at undervise om andre religioner og livssyn
før 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 religioner, sagn, myter og deres historiske sammenhæng.

Et medlemskab koster 375 kr årligt, men hvis du er under 26 år,
koster det kun 110 kr årligt. Alle priser i denne folder er 2018-priser,
med forbehold for fremtidige ændringer.
Du kan melde dig ind på www.hs.dk, hvor du også kan læse mere
uddybende om foreningen og dens arbejde. Du kan også finde os på
Facebook, Twitter og LinkedIn.

Bliv aktivt medlem
Vi har lokalforeninger rundt omkring i landet, og vi vil gerne have
flere. Lokalforeningerne arrangerer bl.a. diskussioner, udflugter og
foredrag, blander sig i den lokale debat og i den lokale politiske udvikling. Hvis du har en særlig interesse i ceremoniarbejdet er der også
mulighed for at bidrage på dette område.
Skriv til kontakt@hs.dk hvis du vil høre mere.

• Konfirmationsforberedelse er mange 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”.
• Det er Folkekirken, der står for civilregistreringen 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.
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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.
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. Deres præster er tjenestemænd, ansat ved staten. Alle betaler altså over statsskatten til en
bestemt tros forkyndelse.
Tilmed opkræver staten medlemskontingent for Folkekirken kvit
og frit via kirkeskatten. Men medlemskontingent er faktisk ikke et
dækkende ord. For i modsætning til en forening, hvor medlemmerne
hvert år modtager et girokort på et bestemt beløb, så trækkes kirkeskatten over medlemmernes indkomst. Det betyder, at når udviklingen i samfundets økonomi gør, at borgernes velstand stiger, så får
folkekirken også flere penge.
Staten har ikke opgjort det præcise omfang af statens økonomiske
støtte til folkekirken. Det skyldes, at Folkekirken varetager forskellige samfundsopgaver for staten uden at få betaling for dem, primært
vedrørende bevaringsværdige kirkebygninger og civilregistrering.
Humanistisk Samfund har ved flere lejligheder efterlyst beregninger
for dette.

Vielsesret
Humanistisk Samfund kan ikke få juridisk vielsesbemyndigelse i
Danmark, fordi den kun gives til godkendte trossamfund. Som ikkereligiøst, 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 godkendelse
af tros- og livssynssamfund.
Vores søsterorganisationer i Norge, Island og Skotland kan foretage
vielser, og vi arbejder for at få den samme ret.
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