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Frumvarpið sem hér er lagt fram gengur út á það að skerða verulega möguleika trúfélaga, sér í 
lagi þeirra fjárminni, til þess að koma sér upp húsnæði og sinna þjónustu sinni við samfélagið. 
Hvergi í greinagerð með frumvarpinu er því velt upp hvort það skipti ekki máli að yfirgnæfandi 
meirihluti brúðkaupa og jarðarfara, sem eru embættisverk, fari fram í slíku húsnæði. Hvergi er 
minnst á þá samfélagslegu þjónustu sem trúfélög veita gegnum félagsstarf sitt.

Í frumvarpinu er fjallað um hversu mikið einsleitara trúarlíf var þegar lögin voru sett. Nær öll 
kristin trúfélög utan þjóðkirkju voru þó starfandi þá og mörg hver búinn að byggja sér húsnæði á 
lóðum fengnum með þessum hætti. Vissulega eru komin fleiri trúfélög, en það hefur ekki verið 
mikil aukning á trúfélögum sem hafa byggt sér hús.

Það er ákaflega sérstakt að í rökstuðningi með þessu frumvarpi sé talað um hversu slæmt það 
hafi verið að neikvæð umræða hafa skapast vegna úthlutunar á lóð undir mosku. Það mætti 
skilja sem svo að samfélag múslima á Íslandi væri betur sett í dag hefði það ekki fengið lóð. 
Með því að setja frumvarpið fram af þessum sökum er verið að láta undan þeim sem láta 
freklega og fara fram með hatursorðræðu gegn trúfélögum og minnihlutahópum, það sé betra 
að friða þá en gera trúfélögum mögulegt að sinna starfi sínu.
Fordómar, þröngsýni og ótti eru rótin að hatursfullri umræðu, tilvist þessara laga hefur ekkert 
með það að gera og brottfall þeirra mun engu breyta, nema kannski drepa niður fjölbreytileika í 
trúarflóru landins.

Þegar fjallað er sérstaklega um jafnræðissjónarmiðin, og hvernig lögin hafa verið túlkuð, er búin 
til flækja sem virðist ekki hafa flækst fyrir mörgum hingað til. Fjallað er um að óljóst sé hvort 
lögin eigi við um aðra en þjóðkirkjuna eða aðrar en kirkju.
Eru einhver dæmi þess að trúfélagi hafi verið neitað um lóð á þeim forsendum að lögin séu 

óskýr hvað þetta varðar?
Í greinargerð með frumvarpinu er mikið talað um lagaleg vafamál, óvissu, spennu milli trúfélaga 
og styr sem kemur undirrituðum mjög á óvart. Hafandi starfað um árabil í trúfélagi utan 
þjóðkirkju er ekki hægt að segja annað en að allt þetta sé mjög framandi. Aftur á móti er 
málflutningur sem þessi, úr ranni húmanista og pírata, ekki nýr af nálinni. Eina spennan sem 
trúfélög upplifa er frá þeim sem eru á móti þáttöku trúfélaga í opinberu lífi og að starfsemi þeirra 
sé viðurkennd af ríkinu.



Í greinargerð með frumvarpinu er málinu stillt upp eins og aðeins sé tveir möguleikar gagnvart 
lögunum eins og þau standa.
Fyrri möguleikinn er alveg ómögulegur, en það er að lögunum sé fylgt án tilliti til hefðar og 
fordæma um hvernig þeim hefur verið fylgt og aðeins þjóðkirkjan fái lóðir. Hinn möguleikinn, 
sem er það sem þingmennirnir vilja, er að lögin séu felld úr gildi - aftur er vísað til spennu milli 
trúfélaga sem það á að leysa.

Eitt sem þingmennirnir taka ekki með í reikninginn er að Þjóðkirkjan hefur þegar byggt kirkjur út 
um allt land í krafti þessara laga. Aukin fjölbreytni í trúarlífi landsmanna er mjög oft nátengd 
innflytjendum. Það er þekkt að fyrstu kynslóðir innflytjenda eru oft hópur sem hefur lítið milli 
handanna og að gengi næstu kynslóða á eftir fer að miklu leyti eftir því hversu vel fyrstu 
kynslóðum gekk að ná fótfestu. Þessi trúfélög, sem oftar en ekki eru hjartað í samfélögum 
innflytjenda, hafa ekki fjárhagslegt bolmagn þjóðkirkjunnar. Er sanngjarnt að nú þegar 
fjölbreytnin eykst eigi að ætlast til þess að yngri og fjárminni trúfélög starfi á allt öðrum grunni en 
þjóðkirkjan og aðrir kristnir söfnuðir sem þegar hafa komið sér upp húsnæði?
Frumvarpið er verst fyrir þessi trúfélög.

Í greinargerðinni er sérstaklega fjallað um hversu slæmt það var að neikvæð umræða hafi átt 
sér stað tengd lóðarúthlutun til samfélags múslima. Vissulega opinberuðust þá miklir fordómar 
gegn múslimum og sannarlega féllu hatursfull ummæli. Slík ummæli dæma sig oftast sjálf þó 
vissulega séu þau meiðandi. Verra er þó að sitja undir málflutningi eins og kemur fram í 
greinargerðinni þar sem fulltrúar löggjafavaldsins setja fram fullyrðingu á borð við ,,trú- og 
lífskoðunarfélög eru í eðli sínu umdeild...” hvað þýðir þetta? Með þessu er trúfélögum öllum stillt 
upp sem vandræðafyrirbærum sem valda bara óróa í samfélaginu. Trúfélög eru ekki í eðli sínu 
umdeild, en til er fólk sem er á móti þeim og lætur þau fara í taugarnar á sér. Það er enginn vafi 
að nokkrir flutningsmenn þessa frumvarps eru í þeim hópi, miðað við önnur frumvörp sem þeir 
þingmenn hafa staðið á bakvið.

Trúfélög sinna mikilvægri þjónustu í samfélaginu og þeirra starfsemi er frábrugðin starfsemi 
annara félaga. Í húsnæði trúfélaga fara fram athafnir tengdar embættisverkum - giftingar og 
jarðarfarir, mikil samfélagsleg þjónusta auk þess sem heilu bæjarfélögin safnast saman í kirkjum 
þegar áföll hafa dunið yfir.

Bara í húsnæði kirkjunnar sem undirritaður starfar í, eru haldnar samkomur á ensku þar sem eru 
vikulega yfir 100 fullorðnir, allt innflytjendur. Þetta samfélag er eins og stórfjölskylda, fólk passar 
hvort fyrir annað, hjálpast að við atvinnuleit, huggar hvort annað þegar sorgin knýr. Ég get ekki 
talið hversu oft konur af erlendum uppruna hafa komist út úr ofbeldissamböndum vegna 
stuðnings þessa samfélags, en það rýfur einangrun og byggir brú inn í íslenskt samfélag. Í sama 
húsi erum við með söfnuð spænskumælandi innflytjenda. Þar er enn mikilvægari tenging því þar 
er oft meiri hætta á einangrun vegna tungumálsins. Þar er sama sagan, það er valdefling í 
samfélaginu sem þarna myndast, hlúð er að börnum, hátíðum er fagnað og þarna verður til 
fjölskylda.



Í báðum samfélögum er það trúin sem sameinar þetta fólk. Það myndi alls ekki allt mæta í 
félagsmiðstöð eða á menningarviðburði - en í kirkjunni verður til náið og sterkt samfélag og 
vegna þess að það er tengt íslenskri kirkju myndast bein brú inn í íslenskt samfélag.
Í húsnæði kirkjunnar er haldið upp á barnaafmæli, því fólk býr ekki alltaf í húsnæði sem leyfir 
það, fólk hittist þar utan samkomutíma, kirkjan verður miðstöð í lífi þessara hópa.

Þar að auki fer fram mikil sálgæsla í kirkjunni okkar, eins og annarstaðar. Þó svo að 
greinarmunur sé gerður á sálgæslu í kirkjunni og viðtali við sálfræðing munar það mjög miklu 
fyrir þá sem þurfa bara samtal að fá frítt viðtal í stað þess að borga nærri 20 þúsund krónur. 
Viðtölin sem hjón í erfiðleikum hafa fengið eru óteljandi og ótal skiptin sem skilnaði hefur verið 
afstýrt af því fólki var hjálpað, endurgjaldslaust. Í okkar kirkju er hlutfall þeirra sem fá aðstoð án 
þess að tilheyra kirkjunni nokkuð hátt, sérstaklega því boðið er upp á þjónustuna á ensku og 
spænsku.
Í kirkjunni er starfsemi fyrir þá sem eru að vinna úr sorg, námskeið sem hjálpa fólki að vinna úr 
áföllum fortíðar, 12 spora starf fyrir utan allt barna og unglingastarf sem hefur gríðarlega mikið 
forvarnagildi.
Þetta er bara brot af þeirri starfsemi sem fer fram í einni kirkju á höfuðborgarsvæðinu - það eru 
engin önnur félög sem vinna slíka vinnu, ávinningur samfélagsins er mjög mikill.

Geta trúfélög ekki starfað nema lagabókstafurinn haldi sér? Jú vissulega geta þau það, en það 
verður erfiðara. Þessi lög eru einfaldlega viðurkenning á mikilvægi þeirrar starfsemi sem þar fer 
fram og með þessu fyrirkomulagi er trúfélögum hjálpað, eins og gert er fyrir margskonar 
starfsemi með öðrum hætti. Það eru ekki margar lóðir á hverju ári sem úthlutað er á grundvelli 
þessara laga, það er engin aðkallandi þörf á breytingum.

Frumvarpið opinberar fordóma í garð trúfélaga, smættar og gerir að engu samfélagslegt hlutverk 
þeirra og er alls ekki lagt fram með hagsmuni þeirra í huga eða með stuðningi þeirra.
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