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Humanistiske
konfirmationer udskudt
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Årets 470 humanistiske konfirmander 
over hele landet må se deres store dag 
udskudt.

På grund af bestræbelserne for at 
dæmpe corona-smitten har Humanistisk 
Samfund udskudt alle konfirmationscere-
monier til sensommer og efterår.

Det har givet travlhed i HS’ mange kon-
firmationsgrupper. Overalt er der arbejdet 
intenst på hurtigt at finde lokale løsninger 
med nye datoer og aftaler for weekendun-
dervisning og ceremonier.

- Det har været noget af en øvelse, siger 
kursusleder Hannah Dybbro fra Aarhus. 

- Før lå ceremonien den 2. maj, men det 
kunne vi jo godt se ikke ville holde.

Alle konfirmander og deres forældre 
skulle nu være blevet kontaktet af deres 
lokale kursusledere om flyttede datoer for 
undervisning. 

- En far skrev til os, at sønnen havde 

sagt, at det værste ved corona var, hvis 
den sidste konfirmationsweekend blev 
aflyst, fortæller Allan Hejnfelt, der er 
kursusleder på Fyn.

Undervisningsforløbene er forskellige 
hos de mange konfirmationshold rundt 
om i landet. Derfor har det været et større 
arbejde at få de frivillige, de mange af-
taler og nye datoer til at gå op i en højere 
enhed.

I Roskilde skal ceremonierne afholdes 
på spillestedet Gimle. Konfirmations-
weekenderne har dog vist sig mere udfor-
drende at få på plads. 

- Vi skal nok komme i mål, men hvordan 
det lige bliver, må vi finde ud af. Vi arbej-
der med alternative scenarier, hvor det 
måske ikke bliver en weekend med over-

De lokale konfirmationsgrupper 
har haft travlt med at finde nye 
løsninger for udskudt under-
visning og ceremonier.
Men overalt viser konfirmander 
og forældre stor forståelse.

AF
CHRISTOFFER
MUNCH PAULSEN,
REDAKTIONEN
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- Humanistiske konfirmationer...
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natninger, hvis vi ikke kan finde et sted 
at være, lyder det fra 
kursusleder Ditte Lund 
fra Roskilde.

Forståelse 
fra forældre
Kursuslederne bliver  
mødt af stor forståelse 
fra forældre.

- Alle tilbage-
meldinger har været 
positive, men enkelte 
har ikke kunnet få 
det til at fungere med 
datoerne. Det forsøger 
vi at få løst, siger Junita Karlsen, der er 
kursusleder for konfirmationsholdene i 
Aalborg og Hjørring.

Det er heldigvis et fåtal af forældre, 
der har haft udfordringer med datoerne. I 
det omfang, det er muligt, kan det måske 
løses ved at flytte hold. 

- Hvis du vidste, hvad der vælter ind af 
tak fra forældre. Det er selvfølgelig opløft-

ende, for det var ikke nemt at få flyttet. 
Det lykkedes med en masse velvilje, siger 
Allan Hejnfelt.

Også i Aarhus, der har tre hold med 
hver 20 konfirmander, har det været 
en øvelse. Her står kursusleder Hannah 

Dybbro for at 
koordinere de 
frivillige.

- Jeg tror 
virkelig, at folk 
har villet det 
her og måske 
tilsidesat nogle 
private ting for 
at få enderne til 
at nå sammen, 
fortæller hun. 

- Vi har hørt fra 
forældre, der har 
kunne mærke, at 

vi har gjort, hvad vi kunne for at få det her 
op at stå. Det har de været glade for.

Selvom regeringen har åbnet for en 
mulig gradvis åbning af restriktionerne 
efter påske, er det dog endnu usikkert, 
hvordan begrænsningen af forsamlinger 
vil se ud i tiden, der kommer. Humanistisk 
Samfund og de lokale konfirmationsgrup-
per følger regeringens meldinger.

»
Det værste er, hvis 
sidste weekend kursus 
bliver aflyst!

Humanistisk konfirmand

NYE DATOER FOR 
KONFIRMATIONS-
CEREMONIER

KØBENHAVN weekendhold 
Lørdag den 12. september

KØBENHAVN aftenhold  
(Onkel Dannys Plads) : 
Lørdag den 26. september

GENTOFTE  
Lørdag den 26. september

HJØRRING  
Lørdag den 12. september

AALBORG 
Lørdag den 19. september

FYN 
Lørdag den 12. september

AARHUS 
Lørdag den 19. september

ROSKILDE 
Lørdag den 29. august

RINGSTED 
Lørdag den 15. august



Medlemsblad for Humanistisk Samfund  -  April 2020  -  10. årgang  -  Nr. 1 Side 3

- Måske skal vi
larme noget mere
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Trange kår for ligestilling:

LANDSMØDE
7. MARTS 2020 

Reportage: 
Steen Timmermann, redaktionen

- Hidtil har vi opført os pænt. Men måske 
skal vi til at lave noget mere larm.

Med de ord konkluderede HS-forperson 
Lone Ree Milkær status på foreningens 
arbejde med ligestilling af livssyn, da 
Humanistisk Samfund i marts holdt lands-
møde i Aarhus.

Arbejdet for ligestilling er mildt sagt op 
ad bakke lige nu, fortalte hun.

Inden folketingsvalget havde Humanis-
tisk Samfund god kontakt til partiernes 
ordførere og folketingets kirkeudvalg. 
Kirkeudvalget havde bl.a. holdt en høring 
på Christiansborg, hvor eksperter anbefa-
lede en ligestilling.

- Jeg var rigtig meget optimistisk om, 
at en ligestilling var nært forestående. 
Men efter folketingsvalget er jeg det ikke 
længere, sagde Lone Ree Milkær.

Efter folketingetvalget i juni sidste år er 
alle partiernes kirkeordførere skiftet ud, 
og HS har måttet begynde forfra med at 
opbygge kontakter og forklare pro blem-
stillingen.

- Vi har haft møder med alle ordførerne, 
men det går altså trægt. Vi er tilbage ved 
start, sagde Lone Ree Milkær.

Hun stillede derfor spørgsmålet, 
om foreningen skal skifte sin hidtidige 
lobby-strategi ud og eksempelvis føre 
kampagner for ligestilling.

Også med ‘humanistiske samtalepart-
nere’ på hospitalerne går det trægt. Her 

er det svært for HS at slå igennem overfor 
sygehusledelserne.

- Det handler jo også om ligestil ling, 
slog Lone Ree Milkær fast. 

- Det er politik for os, og vi fortsæt-
ter med at presse på. Selvfølgelig skal 
eksistentielle samtaler uden religiøst 
udgangspunkt være tilbud til patienter på 
danske sygehuse, indsatte i fængslerne, 
studerende på universiteter, soldater i 
militæret og alle andre steder, sagde hun.

Organisationen skal udvikles
Anderledes positiv er situationen i HS 
selv, og der er rift om ceremonierne, 
kunne forpersonen berette. 

Især  humanistisk konfirmation er 
efterspurgt. Her er der så meget fart på, 
at foreningen må tilpasse sin organi-
sation for at kunne følge med, lød det på 
landsmødet. 

- Vi kunne godt lave endnu flere kon-
firmationer og andre ceremonier, men vi 

Lobbyarbejdet for ligestilling af 
livssyn er slået tilbage til start. 
- Måske skal vi skifte strategi, lød 
det på HS’ landsmøde i marts.

Fortsættes side 4 t
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Initiativer skal genoprette økonomien

Med blandt andet et super-deltaljeret 
budget og ved at følge økonomien 
helt tæt på sine månedlige møder, skal 
Humanistisk Samfunds hovedbestyrel-
se frem over genoprette foreningens 
økonomi.

På trods af stigende omsætning – der 
i 2019 lå på knap to millioner kroner og 
dermed en tredjedel højere end året in-
den – og ekstra kontingentkroner fra flere 
medlemmer, kom Humanistisk Samfund 
nemlig ud af året med et underskud på 
212.000 kroner.

- Foreningens egenkapapital var ved 
årets afslutning negativ med et minus på 
9.000 kroner, konstaterede landskasserer 
Peter Tranders på foreningens landsmøde 
7. marts. 

Som årsager til underskuddet pegede 
han på flere aktiviteter og øgede lønom-
kostninger. Men også fejl der betød, 
at foreningen gik glip af et tilskud fra 
tips- og lottemidlerne, som blev søgt for 
sent i forbindelse med skift af landskas-
serer. Desuden var der en fejlkalkulation 
i forbindelse med barselsrefusion for en 
ansat.

- Vi har i den sidste halvdel af 2019 

der for været yderst påholdende med 
udgifterne og har afslået ansøgninger 
om tilskud til aktiviteter. Desuden har vi 
iværksat en række tiltag, der skal genop-
rette økonomien, sagde Peter Tranders.

Udover et deltaljeret budget og hyppi-
ge økonomiopfølgninger er priserne på 
ceremonier hævet, ligesom en kontin-
gentstigning skal øge indtægterne. 
Desuden skal en ny pulje sikre, at der 
er penge til lokale aktiviteter uden at 
landskassen belastes uforudset.

- Vi kommer selvfølgelig også til at se på 
udgifterne, tilføjede landskassere ren og 
pegede på brug af forholdsvis dyre lokaler 
i København og foreningens deltag else i 
sommerens Folkemøde på Bornholm, der 
i år indskrænkes til et par repræsentanter.

Han understregede dog, at foreningen 
ikke mangler likviditet, og at HS allere-
de ved landsmødet igen havde positiv 
egenkapital.

Overskud i 2020
Humanistisk Samfund vil komme ud af 
2020 med et forventet overskud på om-
kring 50.000 kroner. Det viser det budget, 
som landsmødet fik forelagt.

- Vi er igang med at genopbygge egen-
kapitalen, der gerne skal vokse til omkring 
200.000 kroner, svarede Peter Tranders på 
et spørgsmål fra en landsmødedeltager.

- Der kan begås fejl; sådan er det at 
være i verden. Vigtigst er det, at hoved-
bestyrelsen sætter ind for at rette op 
på økonomien, lød det fra en deltager i 
landsmødet.

- Initiativerne med at styre fremtidens 
økonomi er glimrende. På den baggrund 
er det trygt at lade medlemskontingentet 
stige, mente en anden.

Landsmødet godkendte enstemmigt 
regnskabet og tog budgettet til efterret-
ning.

På trods af øget omsætning og 
flere medlemmer kom HS ud af 
2019 med underskud.

LANDSMØDE
7. MARTS 2020 

Reportage: 
Steen Timmermann, redaktionen

skal også kunne rumme efterspørgs-
len, sagde Lone Ree Milkær.

Hun konstaterede, at den snart 
tolv år gamle forening siden sin start 
er vokset lidt tilfældigt i takt med, 
at frivillige har meldt sig til opgaver 
med bl.a. ceremonierne. 

- Succesen nødvendiggør, at vi ar-
bejder med at få flere konfirmations-
undervisere, celebran ter og ceremo-
niledere for at kunne ef ter   komme 
behovet, sagde hun.

Et nyt uddannelsesprogram, der 
blev sat i gang sidste år, er led i 
denne indsats. 

Programmet starter med et 
grundkursus for alle interessere-
de og introduce rer blandt andet, 
hvordan man kan være frivillig med 
ceremonier. Selve uddannelsen af 
konfirmandundervisere, celebran-
ter og cere moniledere er en del af 
uddannelsesprogrammet. 

Sidste år uddannede HS således 
bl.a. otte nye ceremoniledere til at 
forestå huma nistiske begravelser.

I det hele taget skal Humanistisk 
Samfund udvikle sin organisation 
i takt med, at foreningen får flere 
medlemmer og flere opgaver, under-
stregede Lone Ree Milkær.

- I hovedbestyrelsen er vi meget 
optaget af at se på, hvordan vi arbej-
der, og om vi fx kan give det årlige 
seminar for frivillige en større rolle i 
at udvikle organisationen.

- Vi vil gerne bruge årsseminaret 
til at diskutere, hvor vi skal hen, og 
hvordan vores struktur skal være. 
Men vi arbejder stadig på at finde 
den rigtige måde at gøre det på, 
sagde hun.

SÅDAN GIK 2019 I HS
Humanistisk Samfund havde ved 
landsmødet

• 1.922 medlemmer 
(2019: 1.497)

og gennemførte i 2019

• 28 begravelser 
(2018: 37)

• 9 navngivninger 
(2018: 6)

• 10 bryllupper 
(2018: 9)

• 258 konfirmationer 
(2018: 196) 
(2020: 470)

- Måske skal vi larme...
Fortsat fra side 3
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Penge til lokale aktiviteter
Lokalforeningerne i HS får fremover en 
fast andel af medlemmernes kontingent.

Landsmødet besluttede, at ti procent af 
hvert medlems kontingent sendes tilbage 
til lokalforeningen. Det betyder, at hver 
lokalforening fremover modtager 42,50 
kroner om året i fast tilskud pr. medlem.

Derudover kan lokalforeningerne 
søge tilskud til aktiviteter fra en helt ny 
»lokalforenings pulje.«

Udligning mellem lokalforeninger
Pengene i den nye lokalforeningspulje 
skal komme fra de største lokalforeninger.

Mens lokalforeningerne beholder 
hele det lokale kontingent for de første 
300 medlemmer, lægges halvdelen af 
lokalkontingentet for medlemmer ud over 
de 300 i puljen, som alle lokalforeninger 
kan søge penge fra.

Der er altså tale om en udlig nings-
ordning mellem lokalforeningerne. 

- I stedet for at akkumulere penge i en 
lokalforening med rigtig mange med-
lemmer sikrer vi, at der vil være penge 
til aktiviteter også i mindre foreninger. 
Dermed tilskynder vi forhåbentlig også 
til, at der oprettes flere mindre lokalfore-
ninger rundt omkring i landet, sagde 
landskasserer Peter Tranders.

Også ti procent af det samlede kontin-
gent for medlemmer uden lokalforening 
bliver lagt i puljen. 

- Det er lokalforeningernes penge, så 
eventuelt »ubrugte« penge ved årets 
afslutning forbliver i puljen, forsikrede 
landskassereren.

Kontingentet 
stiger
Betaler du fuldt kontingent til 
Humanistisk Samfund, skal du 
fremover slippe ekstra 50 kroner 
til foreningen om året. 

Det »voksne« kontingent sti-
ger således til 425 kroner, mens 
unge op til 25 år fortsat betaler 
110 kroner om året.

Kontingentstigningen, der 
blev enstemmigt vedtaget af 
landsmødet, træder i kraft i år.Ny i hovedbestyrelsen

Anette Bøgh, gennem flere år aktiv med 
humanistisk konfirmation i Aarhus, blev 
nyvalgt til hovedbestyrelsen, da Humanis-
tisk Samfund holdt landsmøde i marts.

- Jeg har virkelig lyst til at deltage i ho-
ved bestyrelsens arbejde og nu, hvor hu-
manistisk konfirmation i Aarhus har fået 
mange aktive frivillige og kører på skinner, 
har jeg også fået tiden til det, sagde hun 
til deltagerne i landsmødet.

Annette Bøgh overtager bestyrelses-
posten efter den tidligere ceremonian-
svarlige, Astrid Guldberg Ploug, der ikke 
ønskede genvalg og modtog en buket 
blomster som tak for indsatsen.

Genvalg var der til journaliststuderende 
Christoffer Munch Paulsen, som bl.a. står 
i spidsen for arbejdet med Humanistisk 

Samfunds kommunikation på sociale 
medier. Også foreningens næstforperson 
Kirstine Kærn modtog genvalg.

HOVEDBESTYRELSEN  
EFTER LANDSMØDET 

Fra venstre forperson Lone Ree Milkær, 
landskasserer Peter Tranders, næstforper-

son Kirstine Kærn, Kjeld Lanng, Annette 
Bøgh  og Christoffer Munch Paulsen. 

Desuden er Lone Haudrum medlem af ho-
vedbestyrelsen, men ikke med på billedet.

Landsmødet gav som altid mulighed for, 
at deltagerne kunne udveksle tanker til 
gensidig inspiration.

LANDSMØDE
7. MARTS 2020 

Reportage: 
Steen Timmermann, redaktionen



Medlemsblad for Humanistisk Samfund  -  April 2020  -  10. årgang  -  Nr. 1 Side 6

Moderne kommunikation er digital. Der-
for arbejder HS i øjeblikket på at oprette 
et netværk af frivillige, der har lyst til at 
styrke foreningens tilstedeværelse på de 
sociale medier. 

I første omgang handler det om at få 
gang i foreningens facebookprofil. På sigt 
er det håbet at kunne udvide til andre 
platforme som fx Instagram, der er særligt 
populær blandt unge – en målgruppe, HS 
kan blive bedre til at omfavne.

Efter bedste evne har nogle få, når tiden 
har tilladt det, lavet opslag til HS’ sociale 
medier. De frivillige kræfter er rygraden i 
organisationen og uden dem ville vi øje-
blikkeligt ophøre med at eksistere. Med 
fællesskab og lyst må værket drives, og 
det er også tilfældet her.

Men ved at strukturere kommunika-
tionen og udvide netværket kan vi nå 
langt flere mennesker. 

HB-medlem Christoffer Munch Paulsen, 
der også er journaliststuderende, leder 

indsatsen, og han hører derfor gerne fra 
alle, der har motivation og mulighed for at 
deltage i den nye kommunikationsgruppe.

Interesseret i at deltage?
Vil du hjælpe med at fremme medmen-
neskelighed og humanisme? Vil du være 
med i det næste skridt mod en voksende 
organisation? Er du god til at komme 
på idéer, skrive, lave grafisk design eller 
elsker du at tegne? Så bliv en del af et 
fællesskab, som værdsætter lige præcis 
dét, som du kan lide at lave.

Humanisme er heldigvis et bredt be-
greb. Derfor kan den også rumme et væld 
af forskellige interesser fra store tanker 
om rettigheder og lighed til almene be-
givenheder i menneskets hverdag.

Hvad skal du kunne? Du må selvfølgelig 
gerne have erfaring med offentlig 
kommunikation, fotografering, grafisk 
design eller lignende. Men uanset om du 
er  amatør eller professionel, om du har 
én time hver anden uge eller har fri hele 
dagen, hører vi gerne fra dig!

Vil du være med, eller kender du nogen, 
der kunne være interesserede, så skriv 
en email til Christoffer Munch Paulsen: 
cp@hs.dk

HS sætter fokus på sociale medier
Vil du være med i en ny gruppe, 
der skal styrke foreningens 
digitale kommunikation?

HS’ hovedbestyrelse har kon-
stitueret sig efter landsmødet i 
marts.

Kirstine Kærn blev genvalgt på 
posten som næstforperson, mens  
Peter Tranders fortsætter som 
landskasserer. Sammen med forper-
son Lone Ree Milkær udgør de ho-
ved bestyrelsens forretningsudvalg.

Lone Haudrum indtager posten 
som vicekasserer og Christoffer 
Munch Paulsen er kommunikations-
ansvarlig.

Kjeld Lanng er kontaktperson til 
HEO-gruppen og Annette Bøgh er 
indtil videre kontakt til ceremoni-
grupperne.

Næstforperson og
kasserer genvalgt

Det bliver fremover lidt dyrere at 
blive humanistisk konfirmeret.

HS’ hovedbestyrelse har besluttet 
at hæve priserne med 500 kroner, 
således at medlemmer af Humanis-
tisk Samfund fremover skal betale 
4.000 kroner, mens ikke-medlem-
mer skal af med 4.500 kroner.

Priserne på konfirmation hæves 
fra 2021, mens priserne på de øvrige 
humanistiske ceremonier er steget 
tidligere i år.

Nye priser for
humanistisk
konfirmation

Den dramatiske corona-situation 
skal ikke foranledige myndighed-
erne til at indskrænke fundamentale 
rettigheder unødigt.

Det slår den den europæiske 
humanistorganisation EHF fast i en 
udtalelse:

- Myndighedernes handlinger 
skal være transparente og inden for 
demokratisk kontrol, hedder det i 
udtalelsen.

EHF er særligt bekymret for, at 
myndigheder fristes til at tage dras-
tiske metoder i brug, der vil krænke 
den private ret, fx elek tronisk spor-
ing af individer.
http://kortlink.dk/25f8h

Europas humanister 
bekymret for
brud på rettigheder
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HEO - HUMANISTISK  
EKSISTENTIEL OMSORG
Humanistisk Samfunds arbejder 
for, at eksistentielle samtaler uden 
religiøst udgangspunkt skal være 
tilbud til i første omgang patienter på 
danske hospitaler.
Inspirationen kommer fra vore søster-
organisationer i blandt andet England 
og Holland. Her er eksistentiel om-
sorg udbredt på linje med den kristne 
sjælesorg. I England er den meget 
brugt på ho spitaler. I Holland er der 
universitets uddannede humanister 
på hospitaler, i hæren og i fængsler. 

TILBUD TIL HS-MEDLEMMER 
Tumler du med problemer i livet, kan du 
som medlem af HS bestille en samtale-
partner fra Humanistisk Samfund. 
Ring 4440 4848 og indtal en besked, 
eller send en mail til samtale@hs.dk, 
hvorefter du bliver kontaktet.

Tilbud om eksistentielle samtaler
er et udtryk for vort livssyn

»Fængsler, hospitaler og universiteter, der 
råder over præster fra forskellige religiøse 
trossamfund, bør også tilbyde ikke-reli-
giøs støtte og omsorg!«

Til det udsagn svarede 69 procent 
bekræftende i en opinionsundersøgelse 
blandt 4.000 voksne englændere. Kun 
12 procent var imod, og svarene var de 
samme, selvom der blev taget højde for 
de adspurgtes eventuelle religion. 

I HS’ HEO-gruppe (HEO = »Humanistisk 
Eksistentiel Omsorg,« red.) er vi af den 
opfattelse, at det samme billede ville 
gentage sig i Danmark.

Derfor er det til stor undren, at indsat-
sen for at starte HEO-aktiviteter i den 
danske hospitalssektor endnu ikke har 
båret frugt. En væsentlig del af forklarin-
gen er en tilsyneladende modstand fra et 
system, der er vanskeligt at identificere. 

Særligt i sundhedssektoren opstår 
påtrængende behov for forståelse og 
afklaring – ofte i forbindelse med syg-
domme, operationer og tanker om liv 
og død som gammel. Derfor valgte HEO 
netop at fokusere på det sundhedsfaglige 
område som første prioritet.

Alle mennesker oplever situationer og 
perioder, hvor gentagne tanker cirkulerer 
i bevidstheden med forskellig intensitet 
og vedholdenhed. Tankerne kan være 
farvet af alle mulige slags følelser og ofte 
præget af en karakter af »privathed,« der 
ofte er indlejret i den særlige kultur, man 
er opvokset i, eller som tankeindholdet er 
opstået i. 

Inspiration fra England 
Initiativet med samtaler med mennesker, 
der har brug for nogen at tale med på et 

ikke-religiøst grundlag, er udtryk for, at 
HS har taget hul på selve kernen i begre-
bet ‘livssyn’, der er hovedomdrejnings-
punktet i al HS-tænkning og praksis.

Inspirationen fra  vores engelske søster-
organisation har været meget betydende i 
udviklingen af det danske HEO-koncept. 

Humanists UK har siden omkring år 
2000 arbejdet med emnet og har etab le-
ret et landsdækkende netværk med egen 
organisation, bestyrelse og omkring 300 
certificerede samtalepartnere.

Pionererne i dansk HEO er uddannet i 
England, og vi har udviklet en HEO-kon-
ceptbeskrivelse, uddannelsesbeskrivelse, 
uddannelsescertificering, etisk kodeks, og 
kvalitetssikringsprincipper samt nedsat 
forskellige grupper.

Det er interessant at erfare, at englæn-
derne – præcis som vi oplever her i Dan-
mark – har svært ved at finde præcise 
dæk kende ord og begreber for aktivite-
terne. Vi ligger under for århundreders 
religiøs indflydelse på vores sprog.

Engelske udtryk som »pastoral sup-
port« og »chaplaincy« (hvor sidstnævnte 
er et i England alment kendt udtryk for 
præsters, imamers m.fl. omsorgsarbejde 
i institutioner) er udtryk for et trossam-
funds omsorgstilbud og giver en del »støj« 
på linjen, når det drejer sig om humanis-
tisk livssyn. 

Da jeg under vores eget uddannelses-
forløb spurgte vores engelske underviser, 
hvorfor de havde valgt disse begreber, 

svarede han, at det efter mange overvej-
elser var de eneste, som flertallet af 
mennesker ville kunne forstå. Men han var 
enig i, at det var uheldigt. Vort eget udtryk 
- »humanistisk eksistentiel omsorg« - er 
heller ikke ligefrem det mest mundrette, 
men indtil videre det mest dækkende.

AF
NIELS DUEHOLM,
HEO-GRUPPEN

Med inspiration fra bl.a. Eng-
land arbejder HS for at tilbyde 
eksisten tielle samtaler på danske 
sygehuse. Men det er svært at slå 
igennem.
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Dansk livssynsdebat 
drukner i enkeltsager

Vi savner en bred samfundsdebat om 
hvilken tros- og livsynspolitik, vort land 
skal have. Om hvordan vi sikrer, at det 
danske samfund respekterer, at der er 
fundamentalt forskellige livssyn med 
fundamentalt forskellige opfattelser af 
verden.

I dag handler den danske livssynsdebat 
mest om enkeltsager. 

Det er derfor, at den lovgivning, 
politikerne lavede for at holde Saudi-Ara-
bien ude af danske børnehaver, ram-
mer menighedsbørnehaven henne om 
hjørnet, som vi slet ikke havde tænkt over 
var religiøs. Eller at diskussionen drukner i 
frikadeller i daginstitutionerne.  

Sådan noget sker, fordi vi som samfund 
ikke har diskuteret, hvordan vi overordnet 
vil forholde os til tro og livssyn; en diskus-
sion, der nødvendigvis må foregå på et 
helt principielt plan.

Norge greb diskussionen helt ander-
ledes an. 

Her nedsatte staten i 2010 et udvalg 
med eksperter og repræsentanter fra 
forskellige religiøse og ikke-religiøse 
livssyn. Opgaven var at se på statens 
tros- og livssynspolitik med det ud-
gangspunkt, at statens fremmeste 
opgave i tros- og livssynspolitik-
ken er at sikre og beskytte 
tros- og livssynsfriheden. 

I sin udredning ’Det 
livssynsåpne samfunn’ 
fra 2013 formulerer ud-
valget nogle helt grund-
læggende principper 
for norsk livssynspolitik. 

Blandt andet, at staten ikke må udsætte 
nogen for usaglig eller uforholdsmæssig 
forskelsbehandling på baggrund af deres 
tros- ellers livssynspraksis og at tros- og 
livssynspolitikken altid skal vurderes i 
forhold til centrale fællesværdier som 
demokrati, retsstat, menneskerettighe-
der, ikke-diskriminering og ligestilling. 

Det er den samme overordnede, 
principielle diskussion, vi har brug for i 
Danmark. 

Måske er det en god idé at få nogle 
mennesker med forstand og omtanke til 
at bruge tid på projektet, som det skete i 
Norge? 

Ligestilling er rettesnoren
I Humanistisk Samfund skal vi medvirke 
til, at det ikke bliver en diskussion om 
‘os mod de andre’, men en samtale om, 
hvordan vi alle sammen respekterer 
hinandens måde at være i verden på. 

Derfor insisterer vi på betegnelsen ‘tro 
og livssyn’. Den udvider området, så det 
ikke udelukkende omfatter religion, men 
altså både ‘religion og overbevisning’; i 
internationale konventioner betegnet 
som ’religion or belief’. 

Ligestilling må altid være 
rettesnoren! 

Idealet bør 
netop være det 
‘livssynsåbne sam-
fund’, hvor vi giver 
samme principielle 
rettigheder og vilkår 
til alle aner kendte 
tros- og 
livssyn. 

Det 

kan være som i Norge, hvor alle aner-
kendte livssyn har juridisk vielsesbemyn-
digelse. Eller som i Frankrig, hvor ingen 
har og hvor det udelukkende er staten, 
der kan foretage juridisk gyldige vielser.

Vi kan så diskutere, på hvilken måde 
det indebærer at tildele eller fratage 
privilegier.

For eksempel har partiet Alternativet 
taget hul på diskussionen med sit forslag 
om, at den enkelte selv skal kunne vælge 
at give støtte til tros- og livsynssamfund. 

På Island kan man allerede vælge, 
hvilket anerkendt tros- eller livssynssam-
fund, man vil betale sin skat til; så forsla-
get er ikke grebet ud af luften. 

I både Norge og Sverige har der i de 
senere år været forandringer i statens for-
hold til både majoritets- og minoritetsreli-
gioner. Men i Danmark har der ikke været 
megen åben, bred og principiel diskussion 
af dette.

Vi mangler en principiel debat 
om hvilken overordnet tros- og 
livssynspolitik, landet skal have.

AF
LONE REE MILKÆR,
FORPERSON,
HUMANISTISK 
SAMFUND

 
Dansk 
livssynsdebat 
handler mest 
om enkeltsager. 
Derfor handler 
diskussionen fx 
om frikadeller 
i daginstitutioner.  
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Et humanistisk
parforhold

Livets overgange
I denne serie causerer vi over 
værdierne bag de 
huma nistiske ceremonier: 
Navngivning, konfirmation, 
bryllup og begravelse. 

Denne gang 
om to, 
der
elsker 
hinanden.

»Vil du elske og ære hende/ham, og leve 
med hende/ham både i medgang og mod-
gang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtemand/-hustru 
bør leve med sin ægtehustru/-mand, indtil 
døden skiller jer ad,« spørger præsten 
brudeparret i den danske folkekirkes 
vielsesritual. 

»At elske og ære« - jo bestemt! Og 
selvom de fleste også vil synes, at ordene 
om medgang og modgang er væsentlige, 
så vil de fleste set ud fra en humanistisk 
synsvinkel – hvor alle er frie til selv at 
finde mening og mål i livet – synes, at det 
folkekirkelige spørgsmål til brudeparret er 
problematisk. Af flere årsager: 

For eksempel »i hvad lykke Gud den 
almægtige vil tilskikke jer.« Vi ser jo ikke 
tilværelsen som et sted, hvor en gud gri-
ber ind og tildeler os en vis mængde lykke 
eller ulykke. 

Også ordene »som en ægtemand/-hu-
stru bør leve med sin ægtehustru/-mand« 
er problematiske, for hvem siger, at der 
én bestemt måde at leve sammen på som 
par? 

De sidste ord - »indtil døden skiller jer 
ad« - er et problem for sig. Er det virkelig 
varigheden, der skal være målestok for 
om et forhold er vellykket? Mange af os 
har opløste forhold bag os, mig selv inklu-
sive, men selv om mit langvarige forhold 
ikke varede for evigt, så var det vigtigt og 
betød meget i vore begges liv.

Hver enkelt dansk humanistisk bryllups-
ceremoni tilrettelægges i et samarbejde 
mellem parret og ceremonilederen og for-
mulerer, hvad der er vigtigt for en selv og 
partneren. Hvis man slet ikke formulerer 
noget, så siger man bare »ja« til at indgå 
en juridisk kontrakt om skatteforhold og 
arverettigheder. Kærlighed og parforhold 
er heldigvis meget mere end det.

I Norge har vores søsterorganisation, 
Human-Etisk Forbund (HEF), lavet sin 
egen humanistiske vielsesformular. Det 
var en betingelse for at få lov til at fore-
tage vielser med juridisk gyldighed, men 
udløste en vis modvilje i HEF, netop fordi 
man mente, at der ikke blot er én humani-
stisk årsag til at indgå i et parforhold.

»Vil du leve sammen med … i et ekte-
skap basert på kjærlighet, likeverd og 
gjensidig respekt,« spørger det norske, 
humanistiske vielsesritual.

Formuleringen siger det væsentlige, 
at kærligheden og omsorgen for hinan-
den er nødvendig. At et parforhold skal 
være ligeværdigt, og at man stadig er to 
selvstændige individer, som gensidigt skal 
forstå, at den anden også er et selvstæn-
digt individ.

For mig handler et parforhold i høj grad 
også om, at man hjælper hinanden med at 
udfolde sit liv, finde mening og mål i det. 
Jeg vil gerne støtte min kæreste i at finde 
mening i hendes liv, i hendes arbejde, 
i samværet med hendes venner. Nogle 
gange gør vi derfor ting sammen, andre 
gange hver for sig.

Og så synes jeg også,  at ’ansvaret for 
vores medmennesker’ er helt centralt 
i et parforhold. I et forhold tager man 
ansvar for den andens ve og vel, støtter i 
modgang samt tager ansvar for eventuel-
le børn.

Det vigtige er, at ens livssyn kommer til 
udtryk ved et bryllup: 

Kan man sige »ja« til det, man bliver 
spurgt om i et kirkebryllup? Eller skal man 
i stedet sammen med en ceremonileder 
fra Humanistisk Samfund formulere, hvad 
man selv finder vigtigst for en selv og 
partneren?

Vi er alle fri til 
at finde mening og mål
i vort eget liv - 
også når det gælder parforholdet. 

AF
OLE WOLF,
TALSPERSON
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KOMMENTAR
AF CHRISTOFFER
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Hjælp-nogen-med-noget-dag
CORONA-KRISE   Danske kirker og menigheder har 
kaldt til national bededag, hvor alle danskere opfor-
dres til at bede en bøn for Danmark og verden i den 
nuværende coronakrise.

»Det er vigtigt, at vi står sammen som land og som 
kirker i en tid, hvor vores skrøbelighed og sårbar-
hed som mennesker bliver blotlagt. Og at bede Gud 
om hjælp i sådan en situation, tror jeg er en meget 
grundlæggende impuls hos os mennesker,« skriver 
formanden for Evangelisk Alliance, Thomas Bjerg 
Mikkelsen i en pressemeddelelse.

En gud, der kan hjælpe til at stoppe smittespredning, 
men først gør noget, hvis han/hun bliver bedt om det af 
tilstrækkeligt mange mennesker, er rigtigt nok én måde 
at anskue situationen på.

Men i stedet for at lægge ansvaret for at løse situatio-
nen over på en højere magt, kunne man også opfordre til, 
at vi selv tager ansvar for at passe på hinanden. Vi kan stå 
sammen side om side - med to meters afstand - i kampen 
for at stoppe smittespredningen og hjælpe 
sundhedsvæsnet. Lad os følge myndighed-
ernes saglige retningslinjer og 
selv tage ansvar.

I stedet for at ”Bede for 
Danmark” kan vi ‘Hjælpe 
nogen med noget for 
Danmark’, ‘Ringe til 
en ven for Dan-
mark’, ‘Læse en 
bog for Danmark’ 
eller ‘Sende en 
tak til dit lokale 
sundheds personale 
for Danmark’. 

Og når vi kommer ud på den anden side af corona-
krisen, så lad os ikke takke en gud, men det fantastiske 
sundhedspersonale, der lige nu arbejder hårdere end 
nogensinde før. 

Lad os takke alle dem, der på hver deres måde gør 
en indsats - stor som lille. Det vil være deres fortjene-
ste, at vi kan komme videre.


