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Stjórnarskrárfélagið
Þjóðkirkjan og nýja stjórnarskráin

Frelsi
Jafnrétti
Umburðarlyndi
Stjórnvöld eiga að:
• tryggja frelsi einstaklingsins
• vernda rétt allra til að lifa samkvæmt eigin lífsskoðunum
• vera hlutlaus
• vera óháð trúarbrögðum
Aðskilja þarf ríki og kirkju:
• Lagalega
• Fjárhagslega
• Félagslega

Öðruvísi verður trúfrelsi, og þar með
frelsi einstaklingsins, ekki tryggt.

Hvað felst í aðskilnaði
ríkis og kirkju?

Stjórnarskráin
Setning Alþingis
Lög um helgidagafrið

Fjárhagsleg mismunun

Lög um guðlast
Trúboð og hlutdræg
kennsla
Sjálfkrafa skráning barna í
trúfélög
Guðfræðideild

Stjórnarskráin
og þjóðkirkjuákvæði
Í 62. gr. núverandi stjórnarskrá stendur:
„Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja
á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana
og vernda. Breyta má þessu með lögum.”

Þann 20. október verður spurt:
„Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði
ákvæði um þjóðkirkju á Íslandi?“

Svar mitt er NEI

Meirihluti styður aðskilnað ríkis og kirkju
Svör þeirra sem taka afstöðu:
1994: 62%
2009 - 2012: 72-74% hlynnt aðskilnaði
1994 – 2012
Svör allra að jafnaði:
• 60% hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju
• 20% eru hvorki hlynnt né andvíg
• 20% andvíg

2009
• 70% þeirra sem skráðir eru í Þjóðkirkjuna styðja
aðskilnað ríkis og kirkju
• 99% þeirra sem standa utan trúfélaga vilja aðskilja ríki og
kirkju

Kjarni málsins
Er það hagur þjóðarinnar að halda
tengslum, ekki þjóðkirkjunnar?
Skyldur umfram önnur trúfélög?

Þjóðkirkjan er ekki fyrir alla!
Hlutverk stjórnarskráa almennt er einmitt að
tryggja almannahagsmuni en ekki sérhagsmuni.
Því er mikilvægt að fólk svari spurningu þrjú: „Vilt
þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um
þjóðkirkju á Íslandi?“ með því að merkja við NEI.

