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Efni: Umsögn Siðmenntar um frumvarp til laga um Kristnisjóð o.fl. (ókeypis 
lóðir), 148. löggjafarþing 2017 - 2018. Þingskjal nr. 371. - 269. mál.

Álit Siðmenntar:
Siðmennt, félag siðrænna húmanista á íslandi, hvetur Alþingi til þess að 
samþykkja lagafrumvarpið.

Rökstuðningur:
Siðmennt tekur undir meginröksemd flutningsmanna sem er:

Hin leiðin er að fella greinina brott. Flutningsmenn frumvarps þessa telja 
ákvæðið barn þess tíma þegar trúarskoðanir og fyrirkomulag trúar- og 
lífsskoðunarfélaga voru talsvert einsleitari en nú er raunin. Sú aðgerð að skylda 
sveitarfélög einhliða til að ráðstafa dýrmætu landi án endurgjalds til trúfélaga 
sem eftir því sækjast eiga ekki við í nútímasamfélagi þar sem lóðir eru 
takmörkuð auðlind. Flutningsmenn telja enn fremur engin gild rök fyrir því að 
sveitarfélögum sé gert skylt að láta a f  hendi lóðir án endurgjalds til trú- og 
lífsskoðunarfélaga frekar en annarra félaga.

í erindi sem Siðmennt sendi þingmönnum í febrúar 2018 um trúfrelsi segir m.a. í

„Skylda sveitarfélaga að leggja trúfélögum til ókeypis lóðir verði afnumin með 
breytingu á lögum nr. 35/1970. Það er ekki hlutverk sveitarfélaga að sjá 
trúfélögum fyrir slíkum ívilnunum. Það skal tekið fram að Siðmennt hefur ekki 
og mun ekki sækjast eftir að skattgreiðendur borgi lóðir undir starfssemi

sjötta lið:

mailto:sidmennt@sidmennt.is
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Bréfið í heild sinni má lesa hér: http://sidmennt.is/2018/02/15/erindi-til- 
thingmanna-um-tmfrelsi-og-jafnretti-2018/

Núverandi lagagrein er barn síns tíma þegar samfélagið var mjög einsleitt en er 
afar úrelt með hliðsjón af samfélaginu eins og það er í dag sem er fjölbreytilegra 
og frjálslyndara en það var fyrir áratugum síðan.

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

F.h. Siðmenntar,

Bjarni Jónsson 
Framkvæmdastjóri

Siðmennt er aðili að eftirfarandi samtökum:

IHEU - International Humanist and Ethical Union 
EHF - European Humanist Federation 
MRSl - Mannréttindaskrifstofa Islands
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