
Siðmennt

Enskt heiti: Icelandic Ethical Humanist Association.
Félag um borgaralegar athafnir.

Borgaraleg ferming.
Borgaraleg nafngjöf.
Borgaraleg hjónavígsla.
Borgaraleg útför.

Félag innan Siðmenntar:
SAMT: Samfélag trúlausra.

Félag stofnað af Siðmenntarmönnum og stutt af Siðmennt:
SARK: Samtök um aðskilnað ríkis og kirkju.



Upphaf Siðmenntar

Upphafsmaður Siðmenntar var Hope 
Knútsson (1943-).

1988: Fyrsta undirbúningsnámskeiðið fyrir 
borgaralega fermingu.
1989: Fyrsta borgaralega fermingin. 

16 fermdir.
Áralangar ritdeilur í kjölfarið um réttmæti 
þess að tala um borgaralegar fermingar.

1990: Siðmennt stofnað.
1994: SARK stofnað.
1998: SAMT stofnað.
2002: Siðmennt er fyrst hafnað um 
skráningu trúfélags hjá Hagstofunni.
2004: 85 fermdir borgaralega, 662 frá 
upphafi.



Starfsemi Siðmenntar

Borgaralegar athafnir skipulagðar með námskeiðshaldi.
Fundahald.
Gengst fyrir blaðaskrifum.
Útgáfa:

Fréttabréf.
Vefur: www.sidmennt.is. 

Fjármögnun:
Félagsgjöld.
Styrkur frá menntamálaráðuneytinu fyrstu starfsárin.
Sjálboðavinna.



Sjálfsskilningur Siðmenntar

Framan af var tekist á um það hvort Siðmennt ætti að kenna sig 
við siðrænan húmanisma.

Á aðalfundi Siðmenntar í febrúar 2005 var samþykkt að skilgreina
félagið sem húmanískt og var nafni þess breytt í: Siðmennt – félag 
siðrænna húmanista á Íslandi.
Einnig var samþykkt stefna í samræmi við þau almennu 
siðferðisgildi sem alþjóðasamtök húmanista, International Humanist 
and Ethical Union (IHEU), samþykkti með yfirlýsingu á alþjóðaþingi 
sínu árið 2002.
„Á aðalfundi Siðmenntar í febrúar 2008 var lögum og stefnu 
félagsins breytt á þá leið að félagið skilgreindi sig sem 
lífsskoðunarfélag (enska: life stance organization), en sú 
skilgreining byggir á því að félagið fjalli um siðferði, þekkingarfræði 
(heimsmyndin og hverju við trúum) og félagslegar athafnir 
fjölskyldna, rétt eins og trúarleg lífsskoðunarfélög (trúfélög) gera 
jafnan.“ (Vefur Siðmenntar.)



Dæmi um sjónarmið Siðmenntar
Segist standa „utan við öll trúarbrögð og allar trúarlegar 
kenningar“.

Framan af var þetta orðað svona: „Félagið stendur utan við allar
trúarlegar bábiljur og gervivísindi.“

Segist standa „vörð um rétt hvers manns til sjálfsákvörðunar um 
eigið líf, svo sem í kynlífi, kynhneigð, fóstureyðingum og 
líknardauða.“
Jöfn staða allra trúarbragða og lífsskoðana er sögð m.a. fela í 
sér aðskilnað ríkis og kirkju.

Siðmennt hefur útbúið eyðublað á netinu þar sem hægt er að koma 
á framfæri kvörtunum yfir óeðlilegum tengslum trúar og kennslu.
Segja fjölmarga hafa haft samband til að kvarta undan trúaráróðri, 
kirkjuheimsóknum og bænahaldi.

„Þar sem ég óska þess að barnið mitt alist upp við lífssýn trúleysis þótti mér 
ótækt að það þyrfti að sitja trúfræðslutíma í kristni. Hafði ég því samband við 
skólastjórn til að spyrja hvort það væri eitthvað mál að undanbiðja barnið 
kristnifræði ... Auðvitað vildi barnið frekar láta sig hafa yfirnáttúrukennsluna 
heldur en að verða gert að athlægi í skólanum.“



Borgaralegar fermingar

Íslenska orðið feming er sagt vera þýðing á latneska orðinu 
„confirmare“ sem merki að styðja eða styrkja.
Allir geta fermst borgaralega óháð trúarbrögðum viðkomandi.
Kennt er eftir sérstakri námskrá þar sem m.a. er fjallað um 
lífsviðhorf og efahyggju.
Markmiðið er m.a. það að „nemendum verði ljóst mikilvægi þess 
að þekkja ólík trúarbrögð og trúleysi til að skilja hugsanir og 
gerðir fólks og virða þá sem eru frábrugðnir þeim sjálfum.“

„Meðal annars er fjallað um mannleg samskipti, gagnrýna hugsun, siðfræði, 
að taka ákvarðanir, mismunandi lífsskoðanir og lífsstíl, ... fordóma og 
fjölmenningu, trúarheimspeki, ... hamingjuna og tilgang lífsins ... námsefnið 
er óháð trú og trúarbrögðum. Það er ekkert kennt í námskeiði okkar sem er 
gegn trú eða kristni.“ (Hope Knútsson: „Fermingarfrelsi í tuttugu ár.“ Fréttablaðið.
19. september 2007. Bls. 30.)
„... nær 1000 ungmenni hafa hlotið húmaníska lífssýn í gegnum 
fermingarfræðslu félagsins ...“ (Svanur Sigurbjörnsson: „Húmanismi – lífsskoðun 
til framtíðar.“ Morgunblaðið. 30. september 2007. Bls. 55.) 



Forsíða lesheftisins sem notað er í 
undirbúningsnámskeiðum fyrir 
borgaralega fermingu.

Á nokkrum af næstu glærum eru 
síður eða brot úr þeim sem færa má 
rök fyrir að varði trúarleg efni.
Það er aðallega komið undir 
kennaranum og hvernig 
trúarhugtakið er skilgreint hvort 
kennslan geti talist trúarleg með 
einhverjum hætti.











SARK

Baráttumálin:
Aðskilnaður ríkis og kirkju.
Afnema ber 62. grein stjórnarskrárinnar.
Kenna ber um helstu trúarbrögð heims í grunnskólum án 
hlutdrægni.
Bjóða þarf upp á almenna trúarbragðafræðslu við Guðfræðideild 
HÍ.

Stuðla að greinaskrifum í fjölmiðlum.
Samtökin eru sögð óháð trúmálum.

SARK var stofnað af frumkvæði siðmenntarmanna og hefur frá 
upphafi notið stuðnings Siðmenntar.
Margir af forystumönnum Siðmenntar hafa einnig verið í forystu 
SARKs en þar hafa sömuleiðis starfað einstaklingar frá t.d. 
Húmanistahreyfingunni, Ásatrúarfélaginu og Fríkirkjunni í 
Reykjavík.



Björgvin Brynjólfsson (1923-
2007), einn af stofnendum 
Siðmenntar, hafði forgöngu að 
stofnun SARKs.

Segist hafa verið skyggn í æsku 
en fljótlega gerst guðleysingi og 
ekki látið fermast.
Siðmenntarfólk var í meirihluta 
á undirbúningsfundi SARKs í 
ársbyrjun 1993 en 
stofnfundinum sem átti að 
halda í tengslum við aðalfund 
Siðmenntar var frestað til 
októbers 1994.
Árið 1995 sóttu 25 manns 
fyrsta aðalfund SARKs en 
skráðir meðlimir voru 246.





Þorlákur Karlsson, núverandi 
forseti viðskiptadeildar 
Háskólans í Reykjavík, var einn 
af fyrstu talsmönnum SARKs í 
fjölmiðlum.

Var ráðgjafi hjá Íslenskum 
markaðsrannsóknum – Gallup 
1990-1998 og síðar 
rannsóknarstjóri og 
framkvæmdastjóri Gallups til 
2004.
Á þessum tíma spyr Gallup 
reglulega um afstöðu manna til 
aðskilnaðar ríkis og kirkju.



Björgvin G. 
Sigurðsson
fyrrverandi 
viðskiptaráðherra 
hefur bæði setið í 
stjórn Siðmenntar 
og SARKs.

Á vef hans fyrir 
bankahrunið 
vísaði hann á 
Siðmennt í 
tengslum við 
mannréttindamál. 



SAMT

Lengi var um það rætt innan Siðmenntar að stofna þyrfti 
„trúfélag trúlausra“.

T.d. í 3. tbl. Fréttabréfs Siðmenntar 1997 og 2. tbl. 1998.
1998 var SAMT (Samfélag trúlausra) stofnað af nokkrum 
félagsmönnum Siðmenntar.

„Samfélag trúlausra er umræðuhópur innan Siðmenntar sem hittist 
reglulega og ræðir lífsskoðanir og siðferði án guðstrúar.“
Trúleysi er skilgreint þannig að það sé „að vera laus við trú á guð 
eða guði“.
„... samveran með skoðanasystkinum ... var svo notarleg að við 
viljum bjóða fleirum að njóta hennar með okkur.“ (Fréttabréf 
Siðmenntar. Nóv. 1998.)
Félagsmenn verja málstaðinn með skipulögðum hætti, svo sem
með blaðaskrifum og þrýstingi á embættismenn og stofnanir.

Kvörtuðu t.d. við umboðsmann barna út af trúarlegu barnaefni í
sjónvarpi árið 2001. 



Hope Knútsson: „Skýrsla formanns.“ Fréttabréf Siðmenntar. Maí 1999.



Hope Knútsson: „Fyrsti áratugur Siðmenntar.“ Fréttabréf Siðmenntar. Maí 2000.



Tengsl Siðmenntar við erlendar hreyfingar

Erlendar hreyfingar sem Siðmennt hefur tengsl við:
International Humanist and Ethical Union (IHEU).
Council for Secular Humanism.
Human etisk forbund.
Atheist Alliance International.
National Secular Society í London.

Þær hreyfingar sem starfandi eru í Bandaríkjunum eru flokkaðar 
sem trúarhreyfingar innan frjálslyndu fjölskyldunnar af 
trúarbragðafræðinginum J. Gordon Melton.



Alþjóðlegt merki siðrænna húmanista

Merkið nefnist Happy Human.



Félag sem Siðmennt hefur tengsl við:

International Humanist and Ethical Union

Kallast á íslensku: Alþjóðasamtök siðrænna húmanista.
Stofnað í Hollandi 1952 af ýmsum samtökum, t.d.:

American Ethical Union.
American Humanist Association.

Öll aðildarsamtök þurfa að samþykkja skilgreiningu 
félagsins á húmanisma þar sem segir m.a.: 

„Hann er ekki guðstrú og samþykkir ekki yfirnáttúruleg 
sjónarmið um raunveruleikann.“ (Lög félagsins nr. 5.1.)

Tvær megin stefnur:
Róttækir guðleysingjar.
Siðræn menning með áherslu á borgaralegar athafnir.

Meðlimafjöldinn sagður um 3 milljónir í 100 samtökum í
40 löndum.

Höfuðstöðvarnar eru í London.
Fyrsti formaðurinn var Jaap van Praag (1911-1981). 
Núverandi forseti er Sonja Eggerickx.



American Ethical Union

Árið 1876 stofnaði Felix Adler (1851-1933), 
þýzkættaður gyðingur, Ethical Cultural Society í
Bandaríkjunum.

Fyrsta siðræna húmanistafélagið.
Síðar mynduðu nokkur siðræn húmanistafélög í
Bandaríkjunum American Ethical Union.

Telur sig vera trúfélag án trúarsetninga sem sameini fólk 
með ólíkan bakgrunn í leit að siðrænu lífi.

Meðlimir skilgreina siðræna menningu (ethical culture) sem 
guðlaus húmanísk trúarbrögð.
Meðlimir líta á sig sem trúaða vegna þess að þeir skilja lífið 
sem stórkostlega, dulúðlega og heilaga gjöf sem beri að 
sýna djúpa virðingu og segja trúarbrögðin byggja á þessum 
siðrænu hugmyndum.

Dómstólar í Washington (1957) og Texas (2003) hafa 
úrskurðað að félög samtakanna geti flokkast sem 
trúfélög og notið þeirra réttinda sem því fylgir.
Einn af stofnaðilum International Humanist and Ethical 
Union 1952.



Húmanískir guðleysingjar meðal unitara

Í byrjun 20. aldar var húmanismi einkum boðaður innan ...
American Ethical Union.
The Free Religious Association.
The American Unitarian Association.

Um 1920 komu fram ýmsir yfirlýstir guðleysingjar meðal unitara:
John H. Dietrich (1878-1957) unitaraprestur.
Curtis W. Reese (1887-1961) unitaraprestur.
Charles Francis Potter (1885-1962) unitaraprestur sem varð fyrstur til að yfirgefa 
unitara og stofna húmanistafélag árið 1929. Var guðfræðilegur ráðgjafi lögfræðings 
Scopes í Scopes-aparéttarhöldunum árið 1925.



.

Ein af bókum Potters kom út hjá 
Bókaútgáfunni Þjóðsögu árið 1984 
í þýðingu sr. Árelíusar Níelssonar 
og Gísla Ólafssonar.



American Humanist Association

Samtök stofnuð árið 1941 í Bandaríkjunum til að sameina 
sem flesta húmanista, m.a. úr röðum unitara.

Hýsa fjölmörg húmanísk viðhorf, svo sem trúarleg og guðleysi.
Stefnuyfirlýsingin A Humanist Manifesto frá 1933 var aðdragandi 
stofnunar samtakanna.
Humanist Manifesto II frá 1973 var skrifuð á vegum samtakanna.

Tilgangurinn er boðun húmanisma:
„Humanism is a progressive lifestance that, without 
supernaturalism, affirms our ability and responsibility to lead ethical 
lives of personal fulfillment that aspire to the greater good of
humanity.“ (www.americanhumanist.org/3/HumandItsAspirations.php)

Litu á sig sem trúarhreyfingu um tíma:
Á 7. áratugnum fengu samtökin skattafríðindi og önnur réttindi sem 
trúarsamtök. 
1991 tóku samtökin yfir Humanist Society, yfirlýst trúarsamtök frá 
1939.
Endurskilgreindu sig sem menntasamtök árið 2003 og fórnuðu 
skattafríðindum sem trúarsamtök.

Einn af stofnaðilum International Humanist and Ethical Union
1952.
Klofningur um 1980 þegar Council for Secular Humanism var 
stofnað.



American Humanist Association 
velur húmanista ársins

Frá 1953 hafa samtökin árlega valið húmanista ársins, t.d.:
Daniel C. Dennett – 2004.
Richard Dawkins – 1996. 
Kurt Vonnegut – 1992. 
Ted Turner – 1990. 
Isaac Asimov – 1984.
Carl Sagan – 1981. 
Corliss Lamont – 1977. 
B.F. Skinner – 1972.
Erich Fromm – 1966. 
Carl Rogers – 1964. 
Julian Huxley – 1962. 



Félag sem Siðmennt hefur tengsl við:

Council for Secular Humanism

Stofnað um 1980 af Paul Kurtz (1925-) þegar hann 
sagði skilið við American Humanist Association.

Regnhlífasamtök fyrir ýmis guðleysingjafélög.
Höfuðstöðvarnar eru í New York. 
Aðili að International Humanist and Ethical Union.

Áhersla á veraldlegan húmanisma.
Öllu yfirnáttúrulegu er hafnað.
Áhersla á almennt siðferði.

Vilja ekki láta skilgreina sig sem trúarsamtök og hafa 
stöðu menntasamtaka í Bandaríkjunum.

Kurtz hefur verið einn helsti leiðtogi guðleysingja í 
Bandaríkjunum.

Prófessor í heimspeki við Ríkisháskóla New York í 
Buffalo.
Einn af höfundum Humanist Manifesto II.
Stofnandi og stjórnandi Prometheus Books útgáfunnar.
Hóf fyrstur að tala um „veraldlegan húmanisma“
(secular humanism). Fram að því litu margir 
húmanistar á húmanisma sem trúarbrögð óháð afstöðu 
til hins yfirnáttúrulega.



Jill Tarter (1944-) er bandarískur 
geimfari sem unnið hefur við 
rannsóknir á lífi á öðrum hnöttum.

Carl Sagan byggði skáldsöguna 
Contact á sögu Tarters og vann 
Jodie Foster náið með henni við 
gerð myndarinnar. 
Hope Knútsson segir frá fyrirlestri 
Tarters hjá Council for Secular 
Humanism: 

„Jill ... segir að skortur á 
sönnunargögnum um annað 
vitsmunalíf sé ekki sönnun þess að 
það sé ekki til. Hún hélt því fram að 
það að finna vitsmunalíf annars 
staðar væri það sama og að guð 
væri ekki til. ... Jill Tarter telur að 
skipulögð trúarbrögð séu mesta 
ógnin við áframhaldandi líf á 
jörðinni.“ (Hope Knútsson: 
„Ráðstefna í Los Angeles ...“ 
Fréttabréf Siðmenntar. Nóv. 2000.)



Félag sem Siðmennt hefur tengsl við:

Human etisk forbund

Stofnað í Noregi 1956.
Fékk stöðu trúfélags í Noregi 1981 á þeirri forsendu 
að sem lífsskoðunarfélag væri það jafngilt trúfélagi.
Fjölmennasta húmanistafélag heimsins með 72.000 
meðlimi.
Åse Maria Kleveland (1949-), 
menningarmálaráðherra Noregs fyrir 
Verkamannaflokkinn 1990-1996, er núverandi 
stjórnandi félagsins.



Félag sem Siðmennt hefur tengsl við:

Atheist Alliance International

Alþjóðleg samtök guðleysingja sem stofnuð voru í 
Bandaríkjunum 1991.

Alls 58 félög í 10 löndum eiga aðild, flest í 
Bandaríkjunum.
Samfélag trúlausra (á vegum Siðmenntar) á Íslandi 
á aðild.

Samtökin hafa frá 2003 veitt árleg Richard 
Dawkins verðlaun til þess guðleysingja sem helst 
endurspeglar líf og boðun meistarans:

James Randi – 2003.
Daniel C. Dennett – 2007.
Aayan Hirsi Ali – 2008.

Samtökin hafa verið leidd af Margaret Downey
frá 2006.



A Humanist Manifesto

Fyrsta stefnuyfirlýsing húmanista kom út árið 1933.
Talar um mikilvægi þess að ný trúarbrögð verði mynduð. 
Kallar húmanisma trúarhreyfingu sem komi í stað þeirra fyrri 
trúarbragða sem grundvölluð hafi verið á yfirnáttúrulegum 
opinberunum.
Andmælir þjóðfélögum sem grundvallast á auðsöfnun og 
hampar alheimsjafnréttisþjóðfélagi grundvölluðu á 
gagnkvæmdri samvinnu.
Lítur svo á að hugsjónir húmanista séu í stöðugri þróun.

Samin af húmanistum úr röðum unitara en þrír af þeim 34 
sem skrifuðu undir hana voru yfirlýstir guðleysingjar.

Helstu höfundar:
Raymond Bennett Bragg (1902-1979) unitaraprestur.
Roy Wood Sellars (1883-1973) unitari.



Humanist Manifesto II

Önnur stefnuyfirlýsing húmanista kom út árið 1973.
Mun ítarlegri en sú fyrra.
Hvetur til stofnunar alþjóðlegs dómstóls.
Hvetur m.a. til lögleiðingu fóstureyðinga.
Hafnar öllu yfirnáttúrulegu.

„No deity will save us; we must save ourselves …“
„… the battle for humankind's future must be waged and won 
in the public school classroom by teachers who correctly 
perceive their role as the proselytizers of a new faith: a 
religion of humanity that recognizes and respects the spark 
of what theologians call divinity in every human being.“

Höfundar stefnuyfirlýsingarinnar:
Edwin H. Wilson (1898-1993) unitaraprestur.
Paul Kurtz (1925-).



Humanist Manifesto III

Árið 2003 tók nefnd á vegum American Humanist Association 
saman stutt skjal með sex grundvallarsjónarmiðum húmanista 
sem 21 nóbelsverðlaunahafi skrifaði undir:

Knowledge of the world is derived by observation, experimentation, 
and rational analysis.
Humans are an integral part of nature, the result of unguided 
evolutionary change. 
Ethical values are derived from human need and interest as tested 
by experience.
Life’s fulfillment emerges from individual participation in the service 
of humane ideals. 
Humans are social by nature and find meaning in relationships. 
Working to benefit society maximizes individual happiness.



Fleiri húmanískar stefnuyfirlýsingar

Árið 1980 gaf Council for Secular Humanism
út stefnuyfirlýsinguna A Secular Humanist 
Declaration.

Tekin saman af Paul Kurtz og að mestu sótt í A 
Humanist Manifesto II sem hann hafði verið 
meðhöfundur að.
M.a. efahyggja um trúarefni áréttuð.

Árið 2000 skrifaði Kurtz bókina Humanist 
Manifesto 2000 sem hann byggði á fyrri
stefnuyfirlýsingum.



Úr tillögu Pauls Kurtz um nýja 
stefnuyfirlýsingu húmanista

Sýnishorn:
„Við styðjumst við skynsemi og vísindi til að öðlast skilning á alheiminum og 
viðfangsefnum samfélagsins.“
„Við hörmum allar þær tilraunir sem í gangi eru til að gera sem minnst úr 
mannlegri skynsemi og leita í staðinn skýringa og björgunar í 
yfirnáttúrulegum fyrirbærum.“
„Við ... teljum að lýðræði sé besti kosturinn til að vernda mannréttindi ...“
„Við styðjum aðskilnað ríkis og kirkju.“
„Við leitumst við að tryggja réttlæti og sanngirni og útrýma umburðarleysi 
og ofsóknum.“
„Við virðum réttinn til einkalífs. Fullorðið fólk á þar að ... fylgja kynhneigð 
sinni að eigin vild ... og fá að deyja í reisn.“
„Við setjum traust á almenn siðræn verðmæti: Tillitsemi, heiðarleika, 
drengskap, sannsögli, ábyrgð. Siðfræði húmanismans er ávallt lögð á 
mælistiku gagnrýninnar og upplýstrar hugsunar. Saman sköpum við 
tilteknar siðrænar reglur og dæmum gildi þessara reglna eftir árangrinum.“
„Við erum þeirrar skoðunar að húmanisminn sé raunhæfur valkostur við 
trúarbrögð örvæntingar og hugmyndafræði ofbeldis. Húmanisminn er
uppspretta ríkrar persónulegrar reynslu og ánægju við að hjálpa öðrum.“



Úr kynningarefni frá Siðmennt af vefnum:

Hvað er siðrænn húmanismi?

Anfinn Stigen (1923-1994) var prófessor í 
heimspeki við Háskólann í Osló í Noregi:

„Hver er tilgangur lífsins? Til hvers erum við hér? 
Við erum hér til að stuðla að hamingju Jarðarbúa 
innan þeirra marka sem náttúran setur ...“ (Anfinn 
Stigen.)
„Það er grunnforsenda Lamonts að við eigum 
aðeins þetta eina líf og það er ekki aðeins réttur 
okkar heldur skylda að gera þessa einu tilvist okkur 
öllum eins gleðiríka og gæfusama sem frekast er 
unnt ... án nokkurs stuðnings yfirnáttúrulegra afla. 
Umfram allt verðum við að gefa upp vonir um líf 
hinum megin þar sem allar okkar óskir geti ræst. 
... Það er tálsýn að vænta gæfu og gengis annars 
staðar ...“ (Vefur Siðmenntar.)



Úr kynningarefni frá Siðmennt af vefnum:

Hvað er siðrænn húmanismi?

Kjartan Selnes er norskur félagsfræðingur og siðrænn 
húmanisti:

„Siðrænn húmanismi er lífsviðhorf sem leggur áherslu á gildi 
mannsins. Hann fjallar um sömu tilvistar- og siðrænar 
spurningar og trúarbrögðin: tilgang lífsins og svo framvegis, en
á grundvelli sem er ekki trúarlegur ... Húmanismi er líka svar við 
skipulögðum trúarbrögðum.“ (Kjartan Selnes.)



Úr kynningarefni frá Siðmennt af vefnum:

Hvað er siðrænn húmanismi?

Corliss Lamont (1902-1995) var 
bandarískur heimspekingur og 
jafnaðarmaður:

„Hamingja (gæfa) mannsins hér í þessum 
heimi er ávallt það mikilvægasta í augum 
húmanista ... Slík hamingja er ... ekki háð 
neinni æðri veru, ósýnilegum drottnara jarðar 
og alheims.“ (Corliss Lamont.)
„Allt sem er raunverulegt ... er náttúran. ... 
Utan (eða ofan) við náttúruna eða alheiminn er 
ekki neitt. Þess vegna verður að hafna öllu 
yfirnáttúrulegu svo sem guði eða guðlegu afli 
(guðlegri orku). Mannkynið getur aðeins treyst 
á sjálft sig ... Meðvitund mannsins er tengd 
starfsemi miðtaugakerfisins órjúfandi böndum 
og getur því ekki haldið áfram að vera til eftir 
dauðann ...“ (Corliss Lamont.)



Forystumenn Siðmenntar:

Hvað er siðrænn húmanismi?

Gísli Gunnarsson prófessor er í Fréttabréfi Siðmenntar í maí 2000 
sagður „aðalfræðimaður okkar og hugmyndafræðingur“:

„Ég lagði sérstaka áherslu á stöðu mína sem agnostíkers, trúleysingja, 
sem að vísu tryði ekki á yfirnáttúrulegan mátt en viðurkenndi samt 
fúslega að margt í þessum heimi væri enn þá óútskýrt. Sú væri hins 
vegar trú mín að öll væri veröldin einnar gerðar og skiptist ekki í 
efnisheim og andaheim. ... sannfæring mín væri hins vegar sú að hér 
væri um að ræða fyrirbæri sem tilheyrðu eina tilvistarheimininum sem 
ég tryði á, því lífi sem við lifðum. Ég lagði áherslu á að hér væri um trú 
og sannfæringu mína að ræða sem væri í sjálfu sér ekkert 
“sannanlegri” og því “réttari” en trú eða sannfæring annarra. ... 
Húmanismi er mónismi (einhyggja), þ.e. veröldin er aðeins eins eðlis 
og skiptist ekki í tvö eins og dúalismi (tvíhyggja) gerir ráð fyrir 
(skipting í “náttúrulegt” og “yfirnáttúrulegt”). ... Ég er húmanisti og því 
mónisti. ... H.J. Blackham, fremsti talsmaður siðrænna húmanista í 
Bretlandi í hálfa öld, taldi grundvöll húmanismans vera ... * Maðurinn 
ber einn ábyrgð á lífi sínu (engin guðleg eða yfirnáttúruleg 
afskipti) * Þetta líf sem við lifum núna er það eina sem við 
eigum.“ (Gísli Gunnarsson: „Forsendur trúleysis og siðræns húmanisma.“ 
Fréttabréf Siðmenntar. Maí 1998.)



Forystumenn Siðmenntar:

Hvað er siðrænn húmanismi?

Svanur Sigurbjörnsson læknir og stjórnarmaður í Siðmennt:
„Í húmanismanum felst heimspekileg náttúruhyggja (að lífið eigi sér 
náttúrulegar skýringar), skynsemishyggja (treysta á vitræna getu okkar) og 
efahyggja, þ.e. að nýjar staðhæfingar eða tilgátur séu ekki teknar trúarlegar 
nema að þær standist rökfræðilega skoðun og prófanir, t.d. með aðferðum 
vísindanna. ... Ég vil hvetja það fólk sem telur sig vera húmanista að skrá 
sig „utan trúfélaga“ á skrifstofu Þjóðskrár og ganga til liðs við Siðmennt.“ 
(Svanur Sigurbjörnsson: „Húmanismi – lífsskoðun til framtíðar.“ Morgunblaðið. 30. 
september 2007. Bls. 55.)



Þýðir ensku hugtökin „non-believers“  
og „atheists“ rétt.
Gengur út frá þröngri 
innihaldsskilgreiningu á 
trúarhugtakinu.
Gengur út frá því að húmanistar séu 
ekki trúaðir og segir að húmanisminn 
sé ein af birtingarmyndum guðleysis 
og trúleysis.

Samkvæmt þessu er ekki hægt að 
segja að trúaðir einstaklingar (að 
mati höfundarins) geti talist 
húmanistar.



Afstaðan til trúarbragða

Stjórnarmeðlimur Siðmenntar um hófsöm trúarbrögð:
„... það eru ekki aðeins bókstafstrúarmenn sem ógna húmanískum gildum 
eins og mannréttindum heldur einnig hin svokölluðu hófsömu trúarbrögð 
með því að viðhalda grunninum að hinum trúarlega forneskjulega 
hugmyndaheimi þeirra.“ (Svanur Sigurbjörnsson: „Húmanismi – lífsskoðun til 
framtíðar.“ Morgunblaðið. 30. september 2007. Bls. 55.)



.





Dæmi um afstöðu til trúartákna á 
almannafæri

Viðtal við Ayaan Hirsi Ali, sómalískan guðleysingja frá Hollandi sem hlaut Richard 
Dawkins verðlaunin 2008 frá alþjóðasamtökum guðleysingja. Bækur hennar hafa komið 
út í íslenskri þýðingu. (Kristján Jónsson: „Gat ekki afborið hræsnina.“ Morgunblaðið. 10. 
september 2007. Bls. 14.) 
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Þessum bæklingi hefur 
m.a. verið dreift til 
alþingismanna og á 
háskólaráðstefnum.
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Lög um skráningu trúfélaga
(Lög nr. 108 28. desember 1999)

Um trúfrelsi og almennt skilyrði skráningar:
„Rétt eiga menn á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við 
sannfæringu hvers og eins. Eigi má þó fremja neitt sem er 
gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu. Á sama hátt eiga menn 
rétt á að stofna félög um hvers konar kenningar og lífsskoðanir,
þ.m.t. um trúleysi. Eigi er skylt að tilkynna stjórnvöldum um 
stofnun eða starfsemi trúfélaga eða annarra félaga um 
lífsskoðanir.“ (Úr I. kafla, 1. gr.)

„Skilyrði fyrir skráningu trúfélags er að um sé að ræða félag sem 
leggur stund á átrúnað eða trú sem tengja má við þau trúarbrögð 
mannkyns sem eiga sér sögulegar eða menningarlegar rætur.“ (Úr 
II. kafla, 3. gr.)



Athugasemdir með lagafrumvarpinu
(125. löggjafarþing 1999–2000. Þskj. 69 — 69. mál.)

Afstaðan til fræðilegra skilgreininga á trúarhugtakinu:
„Samkvæmt því verður að telja að með „trúfélagi“ í lögum nr. 
18/1975 sé átt við félög sem leggja stund á átrúnað eða trú sem 
tengja má við þau trúarbrögð mannkyns sem eiga sér sögulegar 
eða menningarlegar rætur.“ (Kafli 3.0 um hugtakið trúfélag.)

„Ekki ber að líta svo á að 3. gr. feli í sér fræðilega skilgreiningu á 
hugtakinu trúfélag sem trúarbragðafræðingar gætu sammælst um 
heldur eru þar sett fram skilyrði fyrir skráningu sem tekur mið af 
þeirri skilgreiningu hugtaksins „trúfélag“ sem stjórnarskráin og
gildandi lög um trúfélög eru byggð á. ... Áréttað skal að þessi 
skilgreining rúmar ekki hvers kyns félög sem boða lífsskoðanir. 
Utan hennar falla m.a. félög sem boða trúleysi eða reisa lífssýn sína 
á öðrum þáttum en þeim sem skilgreiningin hér að framan er reist
á.“ (Kafli 4.0.2 um helstu nýmæli frumvarpsins.)



Vandinn með lögin og þingskjalið
Hvergi er skilgreint hvað átt er við með ...

„trúarbrögð mannkyns sem eiga sér sögulegar eða menningarlegar 
rætur“.

Óljóst er hvað átt er við með ...
trú.
trúleysi.

T.d. er danska orðin „ateistiske samfund“ þýtt sem „félög um trúleysi“.
Fordæmi er fyrir því að félag sem boðar „trúleysi“ hafi fengið skráningu 
sem trúfélag.

Zen á Íslandi – Nátthagi.

Skilgreiningum trúarbragðafræðinga er hafnað.
Nefnd þriggja fræðimanna ber að veita álit um umsóknir út frá 
lögum en ekki trúarbragðafræðum.

Frá Lagadeild HÍ.
Frá Félagsvísindadeild HÍ.
Frá Guðfræðideild HÍ.



Öryfirlit yfir íslenska lögjöf um trúfélög
Trúarnauðung á Íslandi fram til 1874.

Önnur trúarbrögð voru álitin villutrú og tekið hart á þeim.
Um árið 1786 eru nokkrar undanþágur veittar:

Kristnum trúarhópum er heitið frelsi til guðsþjónusta í tilteknum 
kaupstöðum.
Gyðingum er veitt landvist.
Öllum trúfélögum er veitt vernd gegn smánun.

Trúfrelsi er fyrst lögleitt með stjórnarskránni árið 1874.
Evangelísk-lúthersk kirkja skal vera þjóðkirkja og ber hinu opinbera 
að styðja hana og vernda.
Almennt félagafrelsi lögleitt að því tilskyldu að hvorki megi kenna né 
fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjar reglu.
Enginn má galta neinum borgaralegum réttindum vegna trúarbragða 
sinna né skorast undan almennri félagsskyldu.
Árið 1915 er því bætt við stjórnarskrána að breyta megi með lögum 
ákvæðinu um þjóðkirkjuna og allir utan skráðra trúfélaga greiði til HÍ.


