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Ef það er eitt sem ég hef lært af því að lesa um og kynna mér sögu kirkjunnar og trúarbragða hvort sem það var í 
Rómaveldi þegar Kristnin var fyrirlitin undir keisaranum Neró, eða seinna í Rómaveldi þegar að Kristin trú var 
upphafin, eða á stöðum eins og Genf, Skotlandi, Englandi og Þýskalandi á tímum siðbótarinnar þar sem trúin var 
notuð sem pólitískt vopn, þá held ég að við getum með sönnu sagt að við höfum í höndum mikið af lexíum sem hægt 
er að læra af, dýrmætar lexíur sem hafa verið skrifaðar með blóði frekar en bleki.

Ég fagna öllum samræðum um aðskilnað ríkis og kirkju, því að mín niðurstaða er sú eftir að hafa kynnt mér sögu 
kirkjunnar að það sé hvorki hagkvæmt fyrir kirkju né ríki þegar að aðskilnaður sé ekki til staðar.

Ég samþykki til fulls þá hugmynd að aðskilja ríki og kirkju, vitandi að pólitíkusar geta svo sannarlega lofað eða lastað 
kirkjuna, og að kirkjan getur gert slíkt hið sama gagnvart pólitík landsins.

Hinsvegar finnst mér eitt vanta í umræðuna um aðskilnað ríkis og kirkju, þar sem umræðan snýst aðallega um að 
aðskilja kirkjuna frá ríkinu, en ekki ríkið frá kirkjunni eða trúfélögum landsins, sem að ýtir undir hugmynd um einhliða
aðskilnað en ekki fullan aðskilnað. Von mín er að þið gefið gaum að einhverri af þeim athugasemdum sem ég byggi
bæði á mannkynssögunni og persónulegum vinasamböndum við fólk sem býr við erfiðar aðstæður, þar sem trúfélög 
er aðskilin ríkinu, en ríkið ekki aðskilið frá trúfélögum.

Þá beinist helsta gagnrýni mín að seinustu málsgrein frumvarpsins:

"I öðru lagi verði lagt fram frumvarp að heildstæðri löggjöf um öll trú- og lífsskoðunarfélög. Þar verði settar 
almennar reglur um starfsemi þeirra og eftir atvikum hvort ríkið eigi að hafa milligöngu um innheimtu gjalda eins og
nú tíðkast eða slík innheimta verði alfarið í höndum félaganna sjálfra án aðkomu ríkisins I viljayfirlýsingu sem fylgdi
viðbótarsamningi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um endurskoðun á samkomulagi um kirkjujarðir er m.a. gert ráð 
fyrir endurskoðun og brottfalli ýmissa laga sem varða þessi málefni og getur það einmitt nýst vel við að setja 
heildstæða löggjöf um öll trú- og lífsskoðunarfélög."

Nokkur atriði sem eru slæm í þessari málsgrein:

1. Tilvitnun í málsgrein: "I öðru lagi verði lagt fram frumvarp að heildstæðri löggjöf um öll trú- og 
lífsskoðunarfélög. Þar verði settar almennar reglur um starfsemi þeirra"



a. Ef aðskilnaður ríkis og kirkju á að vera raunveruleiki þá ætti ríkið ekki að haf afskipti af því að móta 
almennar reglur um starfsemi trúfélaganna nema þá að biðja trúfélög um að fylgja almennum lögum 
landsins, hér er gott dæmi þar sem sést í þingsályktuninni að það sé verið að tala um einhliða 
aðskilnað, þ.e.a.s. að aðskilja kirkju frá ríki, en ekki ríki frá kirkju.

2. Tilvitnun í málsgrein: "og eftir atvikum hvort ríkið eigi að hafa milligöngu um innheimtu gjalda eins og nú 
tíðkast eða slík innheimta verði alfarið í höndum félaganna sjálfra án aðkomu ríkisins."

a. Það ætti að liggja augum uppi að ef aðskilnaður ríkis og kirkju ætti sér stað þá myndi ríkið ekki 
innheimta gjöld fyrir trúfélög, ef verið er að ræða aðskilnað ætti það að vera augljóst að "slík 
innheimta verði alfarið í höndum félaganna sjálfra án aðkomu ríkisins".

Þau atriði sem ég bið þingmenn að hafa í huga eru eftirfarandi.

1. Ef aðskilnaður ríkis og kirkju á að vera að fullu þá ætti ríkið ekki að hafa afskipti af almennri starfsemi 
trúfélaga nema að tryggja að trúfélög brjóti ekki almenn lög í landinu.

a. Þegar það kemur að þessu atriði þá ætti ríkið að halda í starfsreglur sem ríkið heldur í gagnvart öllum 
brotum, þ.e.a.s. ríkið ætti að rannsaka þegar ásökun er til staðar, en ekki hafa yfirsýn yfir 
venjubundinni starfsemi trúfélaga með því að heimta skýrslur og gögn á ári hverju þegar að engin brot 
hefur átt sér stað.

2. Ef fullur aðskilnaður á að eiga sér stað þarf ríkið ekki einungis að íhuga að slíta það samband að innheimta 
fyrir trúfélög heldur einnig að sleppa tökum á trúfélögum í formi skattheimtu.

a. Í gegnum mannkynssöguna hefur trúfrelsi verið að nafninu til, en skattar lagðir á ýmis trúarbrögð til 
þess að hefta starfsemi þeirra, og dæmi eru fyrir því að þessir skattar hafi verið notaðir til þess að efla 
önnur trúarbrögð. Ef ríkið ætlar sér raunverulegan aðskilnað ríkis og kirkju þá þarf að hafa í huga að
eitt helsta valdið sem ríkið hefur yfir trúfélögum er vald til að skattleggja, og á bakvið skattlagningu er
ógnin til staðar um að það sé refsivert ef trúfélög fylgi ekki þeim lögum.

b. Þetta gerir það að verkum að þjóðir segjast virða trúfrelsi með því að leyfa trúfélögum að starfa, en 
hefta starfsemi þeirra með sköttum og ógn ríkisvaldsins ef ekki er fylgt þeim lögum sem sett eru yfir 
trúfélög í landinu.

c. Hægt er að hefta trúfrelsi með þeim hætti að hækka skatta á ákveðin trúarbrögð eða kirkjudeildir, 
eða veita skattleysi fyrir ákveðin trúfélög eða kirkjudeildir, ef um aðskilnað er að ræða ættu trúfélög 
því ekki að vera skattlögð.

3. Það hefur líka þekkst í gegnum mannkynssöguna, og er raunveruleikinn enn í dag fyrir persónulega vini sem 
ég er í sambandi við bæði í Evrópu og Asíu, sem sinna þar trúarlegum störfum, að ríkið hefur notað vald sitt 
til að "setja almennar reglur um starfsemi [trúfélaga]" til þess að banna skráningu ákveðinna trúfélaga sem 
leiðir til þess að söfnuðurinn getur ekki leigt sér húsnæði, greitt laun né haldið skipulagðar samkomur.
Svona ákvæði hafa líka verið notuð til að kúga mismunandi kirkjudeildir og trúfélög þar sem bannað er að 
auglýsa samkomu tíma og deila trú með öðru fólki sem eru annarar trúar.



4. Í seinasta lagi ætti ríkið að segja af sér þeirri ábyrgð um að halda utan um meðlimaskráningu trúfélaga sem 
hefur oft haft hrottalegar afleiðingar til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni þegar nasistar leituðu að Gyðingum.

Ég tel að sumir muni halda að ég sé að taka þessu heldur alvarlega og benda á hættur sem eru ekki raunverulegar, 
en ef eitthvað er hægt að læra af mannkynssögunni þá er það að við getum svo sannarlega búist við samfélagslegum 
breytingum sama hversu stöðugt samfélagið lítur út fyrir að vera, og ef við höfum tækifæri núna til að tryggja öryggi 
landsmanna og trúfrelsi þá ættum við að nýta það tækifæri.


