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Efni: Umsögn Siðmenntar um tillögu til þingsályktunar um fullan aðskilnað ríkis og 
kirkju og nýja heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga, þingskjal 128

Álit Siðmenntar í stuttu máli:

Siðmennt, félag siðrænna húmanista á íslandi, hvetur Alþingi til þess að 

samþykkja þingsályktunina óbreytta.

Lengri greinargerð:

Aðskilnaður ríkis og kirkju hefur verið eitt helsta baráttumál Siðmenntar frá 

stofnun félagsins. Þjóðkirkjan nýtur talsverðra forréttinda miðað við núverandi 

fyrirkomulag og telur Siðmennt að það vegi að trúfrelsi almennings að styðja og 

vernda eitt trúfélag framar öðrum. Aðskilnaður ríkis og kirkju er 

grundvallaratriði til að tryggja veraldlegt samfélag. Stjórnvöld eiga, að mati 

Siðmenntar, að vera óháð trúarbrögðum og gæta hlutleysis, þannig að hver og

— 128. mál.



einn þjóðfélagsþegn geti valið sér sína lífssýn. Trú- og lífsskoðunarfélög skulu 

njóta jafnræðis.

Gert verður grein fyrir rökstuðningi Siðmenntar í þremur köflum er varða 

innihald þingsályktunartillögunar:

1. Fullur lagalegur og fjárhagslegur aðskilnaður ríkis og kirkju

2. Jafnræði allra trú- og lífsskoðunarfélaga

3. Tímasetningar

1. Fullur lagalegur og fjárhagslegur aðskilnaður ríkis og kirkju

Almenningur hefur verið fylgjandi aðskilnaði ríkis og kirkju um árabil. 

Samkvæmt Þjóðarpúlsi Gallup 2019 eru 55% hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju, 

ríflega fimmtungur hvorki hlynntur né andvígur aðskilnaði og fjórðungur 

andvígur.1 Jafnframt ber aðeins þriðjungur þjóðarinnar mikið traust til 

Þjóðkirkjunnar.

í könnun sem Maskína gerði fyrir Siðmennt árið 2015 er spurtum samleið með 

Þjóðkirkjunni. Þar kemur í ljós að einungis fjórðungur almennings telur sig eiga 

mikla samleið með Þjóðkirkjunni en um 46% telja sig hafa litla eða enga samleið 

með Þjóðkirkjunni.2

Þá ber að geta þess að meðlimum Þjóðkirkjunnar hefur fækkað tiltölulega hratt 

á síðustu árum, þrátt fyrir fólksfjölgun á landinu. Um 65% íslendinga eru

1 Þjóðarpúls^Gallup 2019. httpsú/www^gallu.pls/frettir/thridiu.ngu.rúsle.ndinga-t.reystir-thiodkirkninni/

https://www.gallup.is/frettir/thridjungur-islendinga-treystir-thjodkirkjunni/


meðlimir í Þjóðkirkjunni en þeim hefur fækkað um 988 manns það sem af er ári, 

skv. Þjóðskrá íslands.3

Það má því álykta sem svo að samþykki Alþingi þingsályktunartillögu um fullan 

aðskilnað ríkis og kirkju sé verið að fara að vilja almennings.

Fjárhagsleg forréttindi Þjóðkirkjunnar

Þjóðkirkjan fær í raun hlutfallslega tvöfalt meira per meðlim en önnur trú- eða 

lífsskoðunarfélög fá. Þetta byggist á Kirkjujarðasamkomulaginu svokallaða frá 

1997, en samkomulagið byggir á mjög óljósum kvöðum ríkisins gagnvart 

Þjóðkirkjunni, þar sem óskilgreindar jarðir standa undir ótímasettum stuðningi 

ríkisvaldsins. Á 20 árum hefur ríkið greitt Þjóðkirkjunni 42 milljarða á verðlagi 

2018 m.v. vísitölu neysluverðs4 á grundvelli Kirkjujarðasamkomlagsins. Að sama 

skapi hefur ekki tekist að framvísa lista yfir þær eignir sem ríkið fær að afnotum 

á móti og verðgildi þeirra, enda hefur sá listi aldrei verið til.

Núverandi kerfi byggir því á viðbótarstyrk til Þjóðkirkjunnar, á grundvelli 

Kirkjujarðasamkomulagsins og fleiri sérákvæðum. Um háar upphæðir er að 

ræða, sem Þjóðkirkjan ein situr að. Önnur trú- og lífsskoðunarfélög fá úthlutað 

sóknargjöldum er byggja á meðlimafjölda. Þessi fjárhagslegu forréttindi skapa 

gríðarlegan aðstöðumun þegar kemur að því að sinna starfsemi þeirri sem 

endurspeglast í gildum og markmiðum hvers trú- og lífsskoðunarfélags.



Trúfélagsskattur byggist heldur ekki á frjálsum aðildargjöldum, því allir 

skattgreiðendur greiða sóknargjöld, óháð aðild. Þeim sem standa utan trú- eða 

lífsskoðunarfélaga er gert að greiða sömu upphæð í ríkissjóð. Vert er að geta þess 

að þrátt fyrir ákvæði um það í stjórnarskrá að öllum sé frjálst að standa utan 

trúfélaga og enginn sé skyldugur til að inna af hendi persónuleg gjöld til 

trúfélags sem hann á ekki aðild að, er sá réttur brotinn á börnum á aldrinum 16- 

18 ára, sem ekki geta skráð sig úr trúfélagi án samþykkis foreldra, en borga 

sannarlega skatta.

Lagaleg forréttindi

í 62. grein stjórnarskrár íslands eru lagaleg forréttindi kirkjunar ítrekuð.

Greinin kveður á um að hin evangelíska lúterska kirkja skuli vera þjóðkirkja á 

íslandi, og skuli ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda. Þó er sérstaklega 

tilgreint að þessu megi breyta með lögum.

Sterkari staða Þjóðkirkjunnar er svo ítrekuð á mörgum stöðum í landslögum, þar 

sem kirkjunni er tryggður fjárstuðningur og samfélagsleg íhlutun.

2. Jafnræði allra trú- og lífsskoðunarfélaga

Til þess að jafna megi stöðu trú- og lífsskoðunarfélaga þarf að aðskilja ríki og 

kirkju að fullu. Einnig þarf að ganga úr skugga um að trúmálum sé ekki blandað á 

óeðlilegan hátt inn í opinberar stofnanir. Þá ætti ríkið að hætta alfarið að halda 

félagaskrár yfir lífsskoðanir almennings, enda eru það mjög viðkvæmar 

persónuupplýsingar.



Söguleg forréttindi búa til aðstöðumun 1 nútímasamfélagi

Jafnframt hefur kirkjan mjög sterka stöðu í samfélaginu, þar sem hún hefur haft 

til þess möguleika í árhundruð að koma sér fyrir. Með fyrirkomulagi um 

skráningu hvítvoðunga í trú- eða lífsskoðunarfélag foreldra eða foreldris hefur 

aðstöðumunurinn svo verið ýktur til muna, þannig að Þjóðkirkjan hefur nú 

talsvert fjárhagslegt forskot á önnur trú- og lífsskoðunarfélög.

Aðgengi að opinberum stofnunum

Þjóðkirkjan hefur einnig haft forgjöf í aðgengi að opinberum stofnunum. 

Kirkjuferðir grunnskólabarna eru bitbein á hverju ári og þá hefst Alþingi íslands, 

sem tekur ákvarðanir fyrir hönd allra íslendinga, óháð trú eða lífsskoðun, á 

guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Á Landspítalanum eru svo starfandi sjö prestar og 

einnig er sérstakur fangaprestur að störfum.

Aðgengi annarra að hátíðlegum athafnarýmum

Jafna þarf aðgengi almennings að trúarlega hlutlausum athafnarýmum. 

Þjóðkirkjan hefur ákveðið að leyfa ekki veraldlegar athafnir í sínum húsakosti.5 

Á meðan Þjóðkirkjan hefur ekki verið aðskilin frá ríkinu ætti leiga á þessum 

rýmum að standa öllum til boða, enda opinberar byggingar. Nú skal það tekið 

fram að það er ekkert sérstakt baráttumál húmanista og trúleysingja að komast 

að í kirkjum. Vandinn er að ekki er til viðeigandi húsnæði á vegum hins 

opinbera til að halda veraldlegar athafnir. Þar sem ekkert slíkt húsnæði er til

heimildir/Sam0/oC30/oBEykktir0/o20um0/o20innri0/o20m0/oC30/oAllefni0/o20kirkiunnar.pdf?fbclid=IwAROofl

https://kirkjan.is/library/Files/Adrar-heimildir/Sam%C3%BEykktir%20um%20innri%20m%C3%A1lefni%20kirkjunnar.pdf?fbclid=IwAR0oflBps8mBYyTBYEBInuX-JCcFvCVjK1l_vr5RBcwSf-WvXcHfKYo9H0Y


leita margir aðstandendur eðlilega til Þjóðkirkjunnar um húsaskjól en er vísað 

frá.

3. Tímasetningar

Siðmennt fellst á að nauðsynlegt sé að gefa einhvern aðlögunartíma fyrir 

Þjóðkirkjuna til að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Siðmennt telur mikilvægast 

að aðskilnaður fari fram og að jafnræði allra trú- og lífsskoðunarfélaga verði 

tryggt. Siðmennt vonar að þingheimur samþykki þessar tímasetningar og haldi 

þær.

Fulltrúi Siðmenntar er ávallt reiðubúinn að ræða innihald umsagnarinnar ef 

eftir því er óskað.

F. h. Siðmenntar, félags siðrænna húmanista á íslandi,

Inga Auðbjörg K. Straumland, 

Formaður


