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Álit Siðm enntar:
Siðmennt, félag siðrænna húmanista á íslandi, hvetur Alþingi til þess að 
samþykkja þingsályktunina.

RÖKSTUÐNIN GUR:
Aðskilnaður ríkis og kirkju
Eitt helsta baráttumál Siðmenntar frá stofnun þess hefur verið aðskilnaður ríkis 
og kirkju. Það tryggir að trúfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar sé að fullu virkt. í 
dag er vissulega trúfrelsi tryggt í stjórnarskrá en það getur ekki verið um að ræða 
fullt trúfrelsi þegar einnig er í sömu stjórnarskrá ákvæði um ríkiskirkju auk þess 
að henni sé tryggð félagsleg, fjárhagsleg og lagaleg forréttindi.

Með aðskilnaði ríkis og kirkju er tekið stórt skref í átt til veraldlegs samfélags sem 
byggir á lýðræði og mannréttindum allra og sem er án mismununar sem nú er. 
Uppsögn og uppgjör kirkjujarðar samkomulagsins er eitt stærsta skrefið í þá 
veru.

Þetta er aðalatriðið í málflutningi Siðmenntar fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju. 

Annar rökstuðningur
Siðmennt telur að markmið og hlutverk stjórnvalda eigi að vera að tryggja frelsi 
einstaklinga og vernda rétt þeirra til að lifa samkvæmt þeim lífsskoðunum sem 
þeir sjálfir kjósa. Stjórnvöld eiga að vera hlutlaus, óháð trúarbrögðum og eiga
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Til þess að ná þessu markmiði verður að skilja að ríki og kirkju. Aðskilnaður ríkis 
og kirkju felur m.a. í sér að jafna lagalega, fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra 
hópa sem aðhyllast ólíkar lífsskoðanir. Öðruvísi verður trúfrelsi, og þar með frelsi 
einstaklingsins, ekki tryggt.

Sjálfur sam ningurinn: Þegar núverandi samningur er skoðaður er ein 
hugrenning sem kemur ítrekað fram. Var hann gerður með annað í huga en að 
gæta hagsmuna þjóðarinnar? Hvað fær ráðherra og þingmenn til að samþykkja 
slíkan samning? Endurskoðunar ákvæðið sem er 1 samningnum frá 1997 snýr 
einungis að því þegar gera þarf breytingar á þeim atriðum sem ríkið á að greiða 
fyrir. Ekki virðist hafa verið gert ráð fyrir því að geta sagt upp samningum.

Að skuldbinda ríkið um greiðslu fjármuna án þess að liggi fyrir virði eigna sem 
lagðar eru til grundvallar þeirri greiðslu hlýtur að vera afar sérstakur samningur.

Þrátt fyrir að ríkið hafi, á þeim  90 árum sem  liðu, hvorki kannað til 
fullnustu lögm æti fyrri samninga, n é heldur hvaða jarð ir  tilheyrðu  
honum, m atsverð þeirra og rekstraruppgjör var engu síður gerður 
samningur um áfram haldandi skuldbindingar ríkisins við þjóðkirkjuna.

Einnig segir:
Fram kom  að ekkert verðm at h efð i farið fram  á virði eignanna sem

jarðirnar væru, fasteignam at þeirra, tekjur, kostnað o.fl. ísvarinu  var farið  
stuttlega yfir hvernig umsýslu og eignarhaldi á kirkjujörðum  hefur verið 
háttað frá 1907. Fram kom  að enginn listi lægi fyrir um þ æ rja rð ir  og  
kirkjueignir sem  urðu eftir hjá ríkinu og ríkið fé k k  við undirritun 
samnings v iðþ jóðkirkju na lO.janúar 1997 en h o r fth e fð i verið til 
umfjöllunar um kirkjujarðir í  álitsgerð kirkjueignanefndar. ísvarinu  var 
tekið fram  að ekki hefð i farið fram  sjálfstæð rannsókn eða  verðm at á þeim  
eignum sem  til álita kom u enda yrði slík rannsókn a farflók in  ogm iklum  
vandkvæ ðum  bundin.

Sam andregið: Það liggur fyrir ófullbúinn listi eigna sem ekki hafa verið 
verðmetnar þegar gerður er samningur um að skuldbinda ríkið (skattborgara) að 
greiða ótiltekna upphæð til rekstrar án uppsagnarákvæðis.

N úverandi kerfi byggir á m ism unun
Fjárhagslega fær þjóðkirkjan sem svarar rúmar tvær krónur á móti einni krónu 
sem önnur trú- eða lífsskoðunarfélög fá og er svo bundið um hnútana í lögum. 
Þeim sem síðan eru skráðir utan allra trú- eða lífsskoðunarfélaga er einnig
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mismunað með því að krefja þá um sama trúfélagaskatt í formi sóknargjalda sem 
síðan rennur í ríkissjóð.

Lagalega séð er mismunun tryggð 1 stjórnarskrá með 62. greininn.

Félagslega hefur kirkjan mjög sterka stöðu þar sem hún hefur haft til þess 
möguleika í árhundruð að koma sér fyrir í samfélaginu.

Viðhorf íslendinga
Almenningur hefur verið fylgjandi aðskilnaði ríkis og kirkju allar götur frá því að 
Gallup hóf að kanna viðhorf til þess árið 1994. Það ár voru rúmlega 54% fylgjandi 
aðskilnaði. í kringum 1998 var stuðningur orðinn rúm 60% og frá 
efnahagshruninu 2008 jókst stuðningur við aðskilnað og hefur notið stuðnings 
rúmlega 70% íslendinga.

Könnun sem Siðmennt lét Maskínu framkvæma í nóvember 2015 staðfesti síðan 
þessa stöðu en 72% lýstu sig vera fylgjandi aðskilnaði ríkis og kirkju.

Þegar spurt var um í sömu könnun hvort þjóðkirkjuákvæði eigi heima í 
stjórnarskrá íslands svarar 61% þeirra sem taka afstöðu því neitandi. Leitast var 
við að setja spurninguna fram á skýrari og hlutlausari hátt en gert var í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 en þá töldu 57% að ákvæði ætti að vera í

Veraldlegt sam félaga - valkosturinn
Með aðskilnaði ríkis og kirkju er stigið veigamikið skref í átt til lýðræðislegs 
samfélags þar sem byggt er á mannréttindum allra án mismunar. Tryggt er fullt 
trúfrelsi þar sem ekkert trúfélag eða trúarskoðun hafi sérstöðu og mismunun 
ekki þekkt. Hlutverk ríkisvaldsins er að tryggja að að allir geti iðkað trú sína eða

Ý m sar röksem dir gegn aðskilnaði ríkis og kirkju
Vegna þjóðkirkjunnar berlítið  á bókstafstrúuðum  kristnum söfnuðum  eins ogt.d.

Þessi röksemd er ótrúlega mikið notuð sem rök en við nánari skoðun standast 
þau ekki.

í fyrsta lagi er íslenska og bandaríska samfélagið töluvert ólík og því frekar 
ólíklegt að uppgangur bókstafstrúarmanna verði mikill. Hér á landi er afar lítill 
stuðningur við þá skoðun að sögur biblíunnar séu sannar og vísindahyggja á sér 
sterkari stoðir á meðan a.m.k. helmingur bandaríkjamanna trúa bókstaflega á 
slíkar sögur.
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í öðru lagi má velta því fyrir sér hvort ríkið eigi að hafa afskipti af því hvort fólk 
hneigist til bókstafstrúar og hafi til þess ríkisrekna kirkju til að bregðast við.

ísland er kristið land, menningin oglögin eru byggð á þeim  grunni, kross er í 
þjóðfánanum  ogþjóðsöngur er sálm ur sem  m æ rir g u ð -
Það er aðeins sannleikskorn í staðhæfingunni um að menningin byggist að hluta 
til á kristni vegna 1000 ára kristni hér á landi.

Sú staðhæfing að íslenska þjóðin sé kristin er ekki í samræmi við afstöðu 
meirihluta íslendinga í könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Siðmennt. 
Samkvæmt henni segjast 46% íslendinga vera trúuð, sem er lægsta gildi sem sést 
hefur í könnunum. Tæp 30% segjast ekki trúuð og 23,7% segjast ekki geta sagt til 
um hvort þau séu trúuð eða ekki.

Þó 46% íslendinga segist trúaðir eru ekki nema 36% sem trúa helstu kenningum 
kirkjunnar um guð, eilíft líf og upprisuna. Yngsti aldurshópurinn sker sig úr en 
80,5% telja enga vissu fyrir guði, eru trúlaus eða trúa alls ekki. Fjórðungur 
svarenda telur sig eiga mikla samleið með þjóðkirkjunni en á bilinu 46-47% telja 
sig eiga litla eða enga samleið með henni.

Þjóðkirkjan mun hrynja -
Því er haldið fram að þegar kirkjan nýtur ekki stöðu sinnar eins og lýst er hér að 
ofan muni fólk einfaldlega ganga úr henni og hún einfaldlega hrynja. Þetta er 
mikil svartsýni og afar ólíklegt að svo verði. Alltaf verður til fólk sem mynda 
grunnstoðir hennar og tilbúið til að greiða fyrir aðild sína. Slíkt fyrirkomulag er 
td. í Svíþjóð. Líklegt er þó að skráðum í kirkjuna muni fækka hraðar en nú er og 
að fjármagn verði því minna.

Áhrif aðskilnaðar
Til fróðleiks er rétt að gera sér í hugarlund hvað muni breytast þegar aðskilnaður 
ríkis of kirkju á sér stað. Eftirfarandi atriði munu breytast en ekki er um tæmandi 
lista að ræða:

- Rekstur kirkjugarða verði færður til ríkisins eða sveitarfélaga.
- Samstarfsvettvangur kirkjunnar og Alþingis leggst af.
- Trúboð í skólum -  skólaheimsóknir presta leggjast af.
- Kennsla presta verður ekki í HÍ.
- Setning Alþingis hefst ekki með messu heldur verður með veraldlegum 

hætti.
- Messur á RUV, morgunorð og bænir verða lagðar af.
- Skráning í trúfélög verði breytt. Foreldrar skrái börn sín eða þau geri það
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sjálf þegar þau hafa aldur og þroska til. Þegar fram í sækir mun ríkið 
hætta að skrá trú- eða lífsskoðun fólks.

- Sóknargj öld verður hætt að innheimta.
- Þeir sem hvergi eru skráðir greiði ekki trúfélagaskatt.
- Prestar og aðrir starfsmenn kirkjunnar hætta að vera ríkisstarfsmenn.

Fulltrúi Siðmenntar er ávallt reiðubúinn að ræða innihald umsagnarinnar ef eftir 
því er óskað.

F. h. Siðmenntar

Bjarni Jónsson 
Fr amkvæmdastj óri
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