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Stop præsters
statsstøttede
diskriminering
Mennesker er i deres gode ret til –
uanset livssyn og trossamfund – at
mene, hvad de vil. Men når præster
nægter at vie par af bestemte køn,
er det diskrimination, og det bør
staten ikke støtte
I 2012 blev det ved dansk lov vedtaget, at
homoseksuelle par kunne blive viet i folkekirken. Det er dog ikke alle præster, der
vil stå for sådanne vielser, og det behøver
de heller ikke. Faktisk blev der i lovgivningen indskrevet, at præsterne har ret til
ikke at vie homoseksuelle par, hvis de – af
teologiske årsager – ikke ønsker det.
Og parret? Ja, de kan blive viet af en
anden præst, der i højere grad accepterer seksualiteten hos de mennesker, der
ønsker at blive gift med hinanden. Og så
synes problemet måske løst.
Det er det ikke.

Forskelsbehandlingen illustrerer,
hvorfor vi skal adskille kirke og stat

Præsterne er statsansatte, og de
danske skatteydere betaler 40 pct. af
deres løn – endda også selvom man ikke
er medlem af folkekirken. I Humanistisk
Samfund mener vi ikke, at den danske
stat både kan lovgive mod diskrimination
og samtidig give statsstøttede præster lov
til at diskriminere homoseksuelle ved at
nægte at vie dem.
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Flertal af danske borgere er imod,
at præster kan nægte at vie homoseksuelle par

En meningsmåling foretaget af Voxmeter tidligere på året viser, at mere
end hver anden dansker er uenig i, at
præsterne bør have mulighed for at
nægte at vie par af samme køn.
Helt konkret svarede 55,1 procent af
de adspurgte, at de var uenige, mens
34,5 procent var enige.
Billedet er dog noget anderledes
blandt partierne på Christiansborg.
Her er der nemlig flertal for at beholde den nuværende lovgivning, selvom
Alternativet er ”klar til at lovgive på
området, hvis folkekirken ikke holder
op med at ansætte præster med de
synspunkter”, fremgår det af en artikel, bragt af DR.

Er problematikken, at der findes en
lov i det hele taget? Eller at der er
statsstøttede præster, der ikke vil vie
bestemte personer?
Lone Ree Milkær

Lone Ree Milkær, forperson i Humanistisk
Samfund, udtaler:

”Hvis vi skal have en statskirke, bør
den ikke gøre forskel på borgerne.
Alle borgere har adgang til samme
tjenester. Og så længe præsterne
har den lovsikrede ret til at nægte
at vie visse personer, så risikerer
det homoseksuelle par – på trods af
muligheden for at spørge en anden
præst – at blive mødt med en holdning, der signalerer, at de ikke er
ligeværdige borgere, netop fordi det
luthersk-evangeliske trossamfund
er blandet sammen med staten. Jeg
synes, at det er en udmærket illustration af, hvorfor vi skal adskille
kirke og stat.”

”Personligt sympatiserer jeg ikke
med et menneskesyn, som opdeler
folk i rigtige og forkerte alt efter,
hvem de elsker og gerne vil giftes med. Og jeg bryder mig ikke
om, at staten ved at tildele det
luthersk-evangeliske trossamfund
særlige privilegier, signalerer en
sympati med et sådan menneskesyn.
Derfor er problemet ikke den specifikke bestemmelse om undtagelsesret i sig selv, men hele princippet
om, at staten og kirken er blandet
så meget sammen, at det kan være
svært at skille ad,” fortæller Lone
Ree Milkær.
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Mød humanisterne
I en række portrætartikler
træder Humanisten et skridt
nærmere på medlemmerne
og lader dem fortælle deres
historie og grundlag for at være
en del af Humanistisk Samfund.

De unge er fremtiden – også for
Humanistisk Samfund. Det faktum
har Junita Karlsen stærkt fokus på,
og hun ser gerne, at HS skaber flere
platforme for humanistiske unge.
Sommerlejre for eksempel.

Juanita Karlsen

Junita Karlsen blev medlem og aktiv i
Humanistisk Samfund for fire år siden,
da hendes ældste barn var kommet i
konfirmationsalderen.
”Min datter er ikke religiøs og ville gerne
konfirmeres humanistisk. På det tidspunkt var der ingen konfirmationshold i
Nordjylland, men det ville HS-afdelingen i
Aalborg gerne ændre på, og så meldte jeg
mig som tovholder og frivillig,” fortæller
hun.
Junita Karlsen er 50 år, har norsk baggrund og er uddannet som havbiolog. Hun
arbejder som seniorforsker ved Danmarks
Tekniske Universitets satellit i Hirtshals,
hvor hun har kontor ved siden af Nordsøen Oceanarium.
”I mit arbejde er jeg optaget af, hvordan
dyr reagerer på deres omgivelser og hvorfor. Min forståelse af den menneskelige
virkelighed er også baseret på videnskab,
og jeg har et livssyn, hvor man selv skal
skabe mening i tilværelsen. Det passer
fint med værdierne i HS, men jeg ser også

mit medlemskab som en mulighed for at
møde mennesker uden for det videnskabelige miljø,” siger Junita Karlsen.
Hendes arbejde som koordinator og
kursusleder for konfirmationsholdene
i Nordjylland har da også budt på meningsfulde og inspirerende samtaler med
andre frivillige, mener hun. Men det, der
har gjort stærkest indtryk på hende, er de
unges udvikling under weekendernes konfirmationsforberedelse. Især de unge med
særlige behov og udfordringer. Unge, der
kan være usikre, nervøse, angste og have
svært ved at skabe relationer.
”Jeg ser, hvordan de blomstrer op
og danner venskaber. At høre forældre
fortælle, at det barn, de modtager efter
et weekendforløb, er et helt andet end
det, de afleverede, rører mig, og det er
en enorm belønning for vores arbejde.
Jeg får en følelse af, at vi gør en forskel
for de unge, der rækker langt ud over den
ikke-religiøse konfirmation. Vi gør noget,
der er betydningsfuldt for deres opfattelse af sig selv og for deres tilværelse.”

Gamle konfirmander møder nye
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Som led i forsøget på at skabe tryghed for
særligt denne gruppe har Junita Karlsen
med støtte fra sekretariatet i HS oprettet
”Ung Humanist – Task Force”, hvor humanistiske konfirmander fra året før bliver
inviteret med i nye forløb.
”De tidligere konfirmander støtter
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HS skal styrke sit
arbejde med unge
socialt op om de nye og får også genoplevet konfirmationsforberedelsen – bare
i en anden rolle. Det har de været meget
glade for. Jeg kunne ønske mig mere af
den slags i HS, for det er jo også en måde
at fastholde de unge på.”
En af deltagerne i Task Force meldte
tilbage, at ”jeg vil gerne være med resten
af mit liv”, fortæller Junita Karlsen. Og
det er i hendes øjne et godt eksempel på,
at der blandt de unge er et stort behov
for at tale videre om de temaer, de får
præsenteret i konfirmationsweekenderne.
Hun mener derfor, at HS bør bygge videre
på konfirmationsforberedelsen og skabe
platforme, hvor de unge kan fortsætte
med at holde fokus på værdier og et meningsfyldt liv.
”Vi kan for eksempel lave sommerlejre
for dem, hvor de kan reflektere over de
temaer, der optager dem, og møde andre
unge med samme behov. Jeg tror, det kan
hjælpe dem til at være mere trygge ved
sig selv og finde egne grænser i en udfordrende dagligdag med sociale medier og
krav til udseende og kompetencer,” siger
Junita Karlsen.
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Oplev en humanistisk
begravelse
Seks kommende ceremoniledere
afslutter deres uddannelse med en
åben kapelprøve 20. maj. De vil gerne hjælpe med at forestå humanistiske begravelser. Alle medlemmer
er meget velkomne og må selvfølgelig gerne tage venner og familie
med.
Som afslutning på uddannelsen til ceremonileder, skal man vise, at man kan
gennemføre en samtale med afdødes
pårørende, og at man derefter kan skabe
en smuk og værdig ceremoni ud fra et
humanistisk livssyn.
Aspiranterne har gennemgået en intern
uddannelse i HS det sidste halve år. De får
inden kapelprøven at vide, at han eller hun
skal kontakte en “fiktiv” pårørende. Disse
pårørende har alle mistet et nærtstående
menneske engang; et menneske som
har eller kunne have fået en humanistisk
begravelse. De pårørende er frivillige og
ikke statister.
Aspiranten mødes med den aftalte
person i dennes hjem. Ud fra en samtale
planlægger de en ceremoni med musik og
sang og skriver en mindetale, som var det
en virkelig humanistisk begravelse. Derfor
holder vi seks kapelprøver – én med hver
aspirant.

Kapelprøver i både Aarhus og Vanløse

Ved kapelprøverne gennemfører aspiranterne hver en ceremoni, som var det en
virkelig humanistisk bisættelse. En ceremoni med kiste, blomster og et følge. Der
er dog intet afdødt menneske i kisten!
At opleve en kapelprøve kan være en
måde at få afklaret, hvad man egentlig
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selv ønsker sig ved sin begravelse. Han du
eller dine nære ikke oplevet en humanistisk begravelse, kan dette også være en
måde at opleve en på, og det kan være en
anledning til at tale sammen om begravelse.
Hvis der er en del tilhørere med ved hver
prøve, bliver den mere virkelig for aspiranten. Derfor må du meget gerne overvære
dem og også gerne tage nogle andre med.
Kapelprøverne er åbne for alle og varer
cirka en halv time hver.

Tid og sted

Der bliver to kapelprøver i Nordre kapel,
Kirkegårdsvej 26 i Aarhus.
Klokken 14.00 og klokken 15.00.
Kom i god tid som ved en almindelig
begravelse.
I hovedstaden har vi denne gang valgt at
afholde kapelprøverne i et medborgerhus. En del af vores virkelige begravelser
foregår nemlig fra hjemmet, i en sportsforening, i naturen eller i et andet lejet
lokale. Vi har derfor lejet Frivilligcenteret
Hyltebjerggård, Linde Allé 33 i Vanløse.
Der er fire kapelprøver i Vanløse. Du kan
vælge hvilken du vil overvære, og du må
godt overvære dem alle.
Den første er klokken 10.00. Derefter 10.50,
11.35 og 12.20.
Kom i god tid som ved en normal begravelse. Jo flere vi er, des mere opleves det
som virkeligheden for alle.
Efter kapelprøven vil aspiranterne blive
eksamineret, og hvis de lever op til HS’
forventninger, kan de derefter forestå
humanistiske begravelser i hele landet.

”Frivillig pårørende” søges i
Midtjylland

Vi har heldigvis allerede fået tilsagn fra
fem, der vil hjælpe med som ”fiktive”
pårørende. Vi mangler dog stadig en i det
midtjyske. Så bor du her og vil du stille dig
til rådighed, så mail til mig på omn@hs.dk
I sidste nummer af Humanisten er den
uddybet hvad fiktive pårørende er.
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Religionsfri konfirmation
kommer til Svendborg
Fortsat flere unge vælger en humanistisk konfirmation, som er et
ikke-religiøst alternativ til den kristne konfirmation. Til foråret 2023
åbner Humanistisk Samfund nye
konfirmationshold i Svendborg, så
endnu flere får mulighed for at blive
humanistisk konfirmeret.
Unge i Svendborg kan snart markere
overgangen fra barn til ung med afsæt i
humanistiske værdier i stedet for Gud og
den kristne tro.
Humanistisk Samfund har netop åbnet tilmeldingen til de humanistiske konfirmationshold i 2023, og som noget nyt er det
muligt at tilmelde sig hold i Svendborg.
Det glæder Lone Ree Milkær, forperson i
Humanistisk Samfund, da det betyder, at
flere unge kan blive humanistisk konfirmeret i deres lokalområde:
– Vi er glade for, at vi kan tilbyde endnu
flere unge på Fyn muligheden for at blive
humanistisk konfirmeret. Svendborg er
et område, hvor vi ser, at medlemstilslutningen er stigende, og vi har tidligere
haft konfirmander fra det område, som
er taget til Odense for at benytte sig af
tilbuddet der, fortæller hun.
Siden 2019, hvor de første fynske hold
åbnede, er der afholdt humanistiske
konfirmationsforløb med weekendunder-

visning i Otterup på Nordfyn og konfirmationsceremonier i Odense.

En konfirmation bygget på humanistiske værdier

De unge konfirmander, der vælger en humanistisk konfirmation, deltager i undervisning i emner som etik, kritisk tænkning,
identitet, menneskerettigheder, livssyn og
seksualitet. Her debatterer de med hinanden, og de samarbejder om at planlægge
et indslag, som de skal fremføre ved selve
konfirmationsceremonien.
– Selvom vi kalder det en konfirmation,
beder vi ikke de unge konfirmander bekræfte, at de definerer sig som humanister. Vores formål er i stedet at motivere
dem til selvstændig tænkning og til at
tage stilling til deres værdier og handlinger. Det, de bekræfter, er, at de tænker
over, hvad det vil sige at være menneske,
og hvad det vil sige at være menneske i
verden sammen med andre mennesker,
forklarer Lone Ree Milkær.

Flere vælger en humanistisk konfirmation

Antallet af unge, der vælger at blive humanistisk konfirmeret, er stigende. Sidste
år lå tallet på 420, og i år har 540 unge
valgt en humanistisk konfirmation som
måden at markere overgangen fra barn
til ung. Og flere står på venteliste for at
komme på et hold.

Humanistiske smykker ”Happy Human”
Vidste du, at du kan købe smykker med en humanistisk betydning?
Perfekt til den humanistiske konfirmand.

Humanistisk Samfund har lavet en aftale med guldsmedene Ghita Ring og Katrine
Salmon, der har designet en række smykker med foreningens logo. Vores logo er en
variant over det internationale humanistiske symbol, Happy Human. Humanistisk
Samfund har ingen indtægt ved salget, som altså udelukkende går til de dygtige
guldsmede. Du kan finde smykkerne her.
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De humanistiske konfirmationer tager
udgangspunkt i humanistiske værdier og
har til formål at styrke de unges evne til
at tænke selvstændigt, tage ansvar, vise
omtanke og at have respekt og tolerance
for andre mennesker og deres livssyn.

Fakta

• D
 e nye humanistiske konfirmationshold, der åbner i Svendborg,
bliver med ugentlig undervisning
fordelt på seks hverdagsaftener, en
udflugtsdag og en ceremoni
• Der er plads til ca. 20 konfirmander
pr. hold
• I år afholder Humanistisk Samfund
konfirmationsforløb i København,
Roskilde, Ringsted, Odense, Aarhus, Aalborg og Hjørring
Besøg www.humanistisksamfund.dk
for mere information om en humanistisk konfirmation og tilmelding

Travlhed på
begravelsesområdet
”Vi har haft travlt siden nytår - særligt i
marts måned” fortæller ceremonileder
Peter Paaske, der er en del af begravelsesgruppen og hjælper med at uddanne nye
celebranter. ”Men der er ro på lige nu. Det
har ellers været noget småt efter corona-tiden, men så er der ellers sket en hel
del det sidste halve år.”
I 2021 var der i alt 30 begravelser, mens
der indtil nu har været 20 begravelser i
2022. For at få det hele til at gå op, måtte
en celebrant fra København træde til i
Aarhus, mens en fra Fyn hjalp til i København. En enkelt begravelse måtte afvises,
da de resterende celebranter var booket
på tidspunktet.
”Hvis det fortsætter sådan, kan vi godt
komme op på 60 begravelser i år. Det er
en voldsom stigning, fortæller ceremonileder og koordinator i begravelsesgruppen Ole Morten Nygård. Ændringen tilskriver han corona-pandemiens afslutning
og prisnedsættelsen for begravelser.
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Skal Humanistisk Samfund
have en holdning?
DEBATINDLÆG: Humanister kommer i
mange former, og Humanistisk Samfund opfordrer til diskussion og debat
omkring svære emner og dilemmaer.
Men skal Humanistisk Samfund selv
have en holdning - og til hvad? Det undersøger celebrant og bestyrelsesmedlem Lone Haudrum i dette indlæg
På hovedbestyrelsens møde lørdag d.
23. april talte vi om, hvordan vi kan blive
mere synlige i debatten, herunder om vi
skal have klare holdninger til nogle af de
værdibaserede diskussioner, der til tider
kommer op i medierne. Vi talte om aktiv
dødshjælp, om klima, om omskæring, om
fri abort og om LGBT+.
Vi diskuterede, om det er emner, Huma-
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nistisk Samfund skal have en holdning til
- bør have en holdning til?
Er det givet humanistisk at gå ind for
aktiv dødshjælp? Eller skal vi have belyst,
hvad folk, der ved noget om dette, kan
fortælle om fordele og ulemper? Her talte
vi om retten til at bestemme selv. Men
også om risikoen for, at en døende kan
føle sig presset – ikke vil være til besvær.
Så hvornår bestemmer man selv – er det
helt entydigt?
Er det givet, at vi som humanister er
imod omskæring? Ja, det tror jeg nok.
Men skal vi som humanister være tilhængere af at forbyde ved lov? Vil et forbud
føre til kvaksalveri til skade for drengebørnene? Eller skal vi arbejde ud fra en
mere kompromissøgende tilgang, hvor
vi anerkender de kulturelle og religiøse
fællesskaber, der har så stor betydning
for nogle mennesker? Og afledt heraf, må
børn under 18 år få huller i ørerne? Hvor
går grænsen?
Vi talte om klima. Vi går selvfølgelig ind
for, at vi som humanister arbejder for at
beskytte planeten. Men hvordan gør vi
det? Vindmøller eller atomkraft? Frihed

til at spise oksekød eller ej? Forbud eller
påvirkning?
Vi talte om LGBT+ – skal vi gå aktivt ud
og støtte LGBT i konkrete situationer?
Eller skal vi blande os uden om? Støtter
vi alt, LGBT-samfundet har gang i? Har vi
en holdning til alt, de har gang i? Har vi en
holdning til kønsskifte hos børn og unge?
Til neutrale pronomener? Er det relevant
for Humanistisk Samfund – er det dét, vi
skal som forening?
Vi fik kun lige åbnet denne meget
interessante snak, da det faktisk slet ikke
var på dagsordenen. Men det kom ud af
vores kommunikationsstrategi og politiske
arbejde. Vi talte om, at det måske er nogle
dilemmaer, vi i foreningen bør søge at
belyse, og herefter overveje, om vi som
forening skal have en holdning til nogle
af disse emner. Eller om vi skal holde os
til ceremonierne og adskillelse af stat og
kirke.
Hvad mener mon vores medlemmer?
Og er der konsensus eller har vi lige så
mange holdninger, som vi har medlemmer? Det, synes jeg, kunne være interessant at få en debat om i foreningen.

Nyt HB-medlem: ”Kæmpe potentiale for nye medlemmer”
Ved foreningens landsmøde kunne
vi byde velkommen til et nyt ansigt
i hovedbestyrelsen - velkommen til
Sif Brunemark.
”Min rejse i Humanistisk Samfund startede
som ’phoner’, hvor jeg ringede rundt for
at skaffe medlemmer. Det var ikke helt
nemt, for det er ikke som Røde Kors, hvor
alle ved, hvem man er. Men det gik rigtig
godt, og synes foreningen var god, så jeg
meldte mig også selv ind. Så da de skrev,
at de manglede undervisere i København, så meldte jeg mig til,” fortæller Sif
Brunemark, der virkelig sætter pris på det
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Sif Brunemark

humanistiske fællesskab - og de fælles
værdier.
”Det er virkelig fedt at være sammen
med humanister - man får nogle andre
samtaler end man normalt gør. Man taler
med folk, som man ellers aldrig ville have
talt med - nogle, der måske er meget
ældre end én selv,” siger Sif Brunemark,
mens hun understreger behovet for det
humanistiske projekt:
”Der er noget enormt sympatisk omkring det at danne en forening omkring
det at være menneske - og give plads til
det. Førhen har man blandt andet brugt

kirkerummet til at tale om grundlæggende
værdier - godt nok i en religiøs sammenhæng, og jeg er ikke religiøs. Men som
religionen er forsvundet, er det rum måske
også forsvundet; det rum, hvor vi taler om,
hvordan vi gerne vil leve vores liv - ikke
drift af samfundet, men hvad vi gerne vil
som mennesker, hvordan vi har et godt
liv, hvordan sørger vi for, at vi nyder livet
sammen og for os selv. Den samtale,
synes jeg, mangler i vores samfund - og
den vil jeg gerne have tilbage,” siger Sif
Brunemark.
Sif Brunemark ønsker at udbrede den
humanistiske samtale. I bestyrelsen
ønsker hun konkret at arbejde for nye
medlemmer.
”Jeg tror, der er et kæmpe potentiale for
mange flere medlemmer, hvis flere kendte
til organisationen. Det kan være noget så
simpelt som bare at spørge folk. At sige til
forældre af humanistiske konfirmander, at
der er brug for medlemmer, så vi kan stå
stærkere og kunne mere.”
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