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Godkendt af hovedbestyrelsen den 14. maj 2011.

RADIKALE PRINCIPPER
Radikale Venstre hævder følgende principper:

1. ”Radikale Venstre ønsker et samfund med frihed til at tro, tænke og handle”.

2. ”Vi vil arbejde for udbredelsen af respekt for menneskerettighederne. Vi vil hævde frisindet
og modarbejde intolerance. Mindretals rettigheder skal beskyttes mod flertals vælde. Vi vil
hævde rets- og ikke-voldsprincippet såvel mellem mennesker som mellem regioner og
stater”.
3. ”Det danske samfund er og bør være et åbent samfund i konstant udvikling. Der skal være plads til,
at forskellige kulturer kan leve og udfolde sig sammen i gensidig respekt. Medlemmer af kulturelle
mindretal skal sikre samme muligheder for som andre for uddannelse, lønarbejde og selvstændigt
erhverv”.
4. ”Radikale Venstre mener, at grundloven skal revideres. En ny grundlov skal indføre
menneskerettighederne som grundlaget for det danske folkestyre og sikre de personlige rettigheder i
forhold til den teknologiske udvikling”.
5. ”Radikale Venstre vil arbejde for, at der er mulighed for og støtte til en mangfoldig kulturel
virksomhed, der kan udfordre og udvikle menneskers livsforståelse”.
6. ”Såvel den nye teknologi som den offentlige forvaltning skal respektere privatlivets fred og den
politiske og åndelige frihed”.

På denne baggrund ønsker Radikale Venstre at føre den sekulariseringsproces, der er foregået i
Danmark siden reformationen, til ende på områder, hvor folkekirken stadig spiller en rolle i
samfundets sekulære liv.
PROBLEMSTILLING
De gældende regler strider på en række områder mod de radikale principper om religiøs og kulturel
mangfoldighed:

1. I overensstemmelse med grundlovens § 4 støttes folkekirken økonomisk og på andre måder i højere
grad end andre trossamfund.
2. I forlængelse af grundlovens § 4 nyder folkekirken en række mere specifikke ”privilegier”:
- administration af den danske fødselsregistrering,
- administration af den danske registrering af dødsfald,
-
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en fortrinsstilling m.h.t. konfirmandundervisningen,
en fortrinsstilling m.h.t. ”anerkendelse”/”godkendelse” af religiøse samfund i Danmark.

3. Dertil kommer, at folkekirken og de henholdsvis ”anerkendte” og ”godkendte” trossamfund
i Danmark nyder det privilegium, at deres religiøse ægteskabsindstiftelsesceremonier har
borgerlig/juridisk gyldighed.

GRUNDLÆGGENDE ÆNDRINGER
Radikale Venstre ønsker, at der gennemføres væsentlige ændringer i forholdet mellem stat og kirke. Dette
skal ske ved en indfrielse af de to løfteparagraffer 66 og 69 i grundloven om, at ”Folkekirkens forfatning
ordnes ved lov”, og om, at ”De fra Folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov”.

Desuden ønsker Radikale Venstre en reform af finansieringen af folkekirken og trossamfundene.

Derfor opfordrer Radikale Venstre folketinget til

at indfri løfteparagrafferne 66 og 69 i grundloven.

at nedsætte et statsligt udvalg med følgende opgaver:

1) at udrede og beskrive af de økonomiske relationer mellem stat og kommuner på den ene side og
henholdsvis folkekirken og de øvrige trossamfund på den anden side,

2) på dette grundlag og på grundlag af et princip om en ensartet statslig og kommunal behandling af de
religiøse samfund (inklusive beskatningsforhold) at udarbejde nye forslag om de økonomiske relationer
mellem stat og kommuner på den ene side om alle de anerkendte og/eller godkendte religiøse samfund på
den anden side.

KONKRETE ÆNDRINGER

Radikale Venstre ønsker, at der gennemføres en række konkrete ændringer i reglerne for registrering af
fødsler og dødsfald, stiftelse af ægteskab, folkeskolens fagrække, placering af konfirmationsforberedelse
samt brug af religiøse symboler i det offentlige rum.
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Den danske fødselsregistrering skal overføres fra folkekirken til kommunerne.
Radikale Venstre ønsker, at lovgivning og administrativ praksis vedrørende den danske fødselsregistrering
ændres således, at den i fremtiden skal foregå på samme måde, som det er tilfældet i Sønderjylland. Det vil
sige, at enhver fødsel af jordemoder/læge anmeldes til bopælskommunen, og at folkekirken derefter fritages
for at administrere fødselsregistreringen.

Den danske registrering af dødsfald skal overføres fra folkekirken til kommunerne.

Radikale Venstre ønsker, at lovgivning og administrativ praksis vedrørende den danske registrering
af dødsfald ændres således, at denne registrering overføres fra folkekirken til bopælskommunen.
Indstiftelse af ægteskab skal alene placeres hos kommunerne.
Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det kun er offentlige myndigheder, der har ret til at registrere juridisk
gyldige ægteskaber. En eventuel religiøs eller borgerlig ægteskabsindstiftende ceremoni kan valgfrit følge
efter den juridisk/administrative ægteskabsindgåelse.

Kristendomskundskab erstattes af nye fag.
Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe faget kristendomskundskab i folkeskolen og erstatte det
med det nye fag religionsundervisning. Samtidigt ønsker Radikale Venstre, at medborgerskab
integreres i undervisningen fra 0. til 4. klasse, og at medborgerskab etableres som selvstændigt fag
fra og med 5. klasse. De nye fag er humanistiske videns- og dannelsesfag på linje med fag som
dansk og historie.
Konfirmandundervisning adskilles fra folkeskolens almindelige undervisning.
Det Radikale Venstre mener, at det må være op til hjemmene at tage initiativ til at følge eventuel
konfirmationsforberedelse. Det Radikale Venstre mener derfor, at kommunalbestyrelsen skal fritages fra alt
ansvar for at planlægge og organisere konfirmationsforberedelse, og at konfirmationsforberedelsen herefter
ikke er en del af folkeskoleloven.

Forslag om religiøse symboler i det offentlige rum.
Radikale Venstre mener, at påklædning ikke er et lovgivningsanliggende, men regler herom skal
fastlægges på den enkelte arbejdsplads under henvisning til saglige hensyn. Ytringsfriheden
omfatter også retten til at bære religiøse symboler i alle de sammenhænge, hvor disse ikke kommer
i modstrid med andre behov som fx et behov for, at man som ansat på bestemte arbejdspladser har
pligt til at bære en bestemt uniform.
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