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Fyrirvari

Félagið Vantrú teldi best að afnema opinbera trú- og lífskoðunarfélagskráningu sem og 
sóknargjaldakerfið. Ríkið á ekki að halda skrá um trúarskoðanir fólks og á ekki að standa 
í rekstri trúfélaga.

Afnám sjálfkrafa skráningar barna

Það er heilmikil bót á núverandi kerfi að hætta alfarið sjálfkrafa skráningu nýfæddra 
barna í trú- eða lífskoðunarfélag. Sú skráning stríðir gegn allskonar réttindum barnsins 
og foreldranna. Má þar í fljótu bragði nefna: félagafrelsi, trúfrelsi og uppeldisrétt. Erfitt er 
að sjá hvernig svona skráning samræmist hinum nýlögfesta Barnasáttmála Sameinuðu 
Þjóðanna sem talar um að aðildarríkin eigi að virða rétt barnsins til frjálsrar hugsunar, 
sannfæringar og trúar. Í því ljósi er ekki hægt að sjá hvaða hagsmunum núverandi 
fyrirkomulag þjónar öðrum en fjárhagslegum hagsmunum trú- og lífsskoðunarfélaga.

Aldursbreyting

Í frumvarpinu er lagt til að börn muni geta ráðið trúfélagaskráningu sinni við 13 ára aldur.
Í núverandi lögum er miðað við 16 ára aldur. Það er ekki sýnileg ástæða til að lækka 
þann aldur.

Til stuðnings lækkunar aldursins hefur einungis verið bent á að börn eigi að geta ákveðið 
sjálf hvort og hvar þau taka þátt í athöfnum á borð við fermingar. Þau rök standast ekki 
þar sem börn geta tekið þátt í starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga þó svo að ríkið sé ekki 
með barnið skráð á einhvern hátt. Félögin geta á sama hátt skráð þau sem félagsmenn 
algerlega óháð skráningu hjá hinu opinbera.

Þar sem skráningin hefur einungis áhrif á það hvert ríkið greiðir sóknargjöld fyrir 
einstaklinga sem eru orðnir 16 ára, þá er skráningin í raun tilgangslaus fyrir börn yngri en 
16 ára. Vegna þess að skráning ríkisins á trúarskoðunum almennings er óæskileg, þá 
væri betra að ríkið myndi ekki halda óþarfa skrá yfir trúfélagaskráningu barna sem eru 
ekki orðin 16 ára. Þegar börnin eru orðin 16 væri hægt að bjóða þeim upp á að ákveða 
skráninguna sína og þar með hvert þau vilja beina sóknargjöldunum sem eru greidd 
vegna þeirra.

Jafnvel væri réttara að miða við hærri aldur. Sjálfræðisaldurinn var áður fyrr 16 ára og 
núverandi aldursmark á breytingu á trúfélagaskráningu var miðað við það. Nú er 
sjálfræðisaldurinn 18 ára og það væri í takt við öll önnur réttindi að miða við 18 ára aldur.



Félagið Vantrú styður því frumvarpið, en hvetur þingmenn til að falla frá 
aldurslækkuninni.
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