MEDLEM AV INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Oslo, 22. juni 2011

Jeg viser til intervju med kulturministeren om borgerlig gravferd i Dagbladet, mandag
20. juni 2011.
Human-Etisk Forbund er glade for at kulturminister Anniken Huitfeldt framhever
behovet for ikke-religiøse gravferdsseremonier (Dagbladet 20.06). Over en femtedel
av befolkningen i Norge er ikke medlemmer av Den norske kirke og i framtiden vil
det sannsynligvis være et voksende behov for ikke-religiøse gravferdsseremonier.
Den største utfordringen er likevel ikke selve seremoniene, men den store mangelen
på livssynsnøytrale seremonirom i Norge. I dag kan alle velge private
gravferdsseremonier som kan utføres på den måten de pårørende ønsker. Problemet
er seremonirommene.
Kommuner tilbyr statskirkemedlemmer å bruke kirkebygg gratis ved gravferder.
Andre tilbys gravkapeller, men de fleste av disse er utsmykket og utformet som
kristne kirker. Alternativet blir ofte forsamlingshus, gymnastikksaler, kommunale
eller private kulturbygg eller selskapslokaler. Mange av disse er lite egnet til verdige
gravferdsseremonier. I tillegg er de ofte kostbare å leie.
Det kan oppleves som ydmykende og diskriminerende for ikke-troende, mennesker
med annen religiøs tro eller med et humanistisk livssyn, at det knapt finnes et
offentlig, verdig tilbud utenfor Den norske kirke. Det finnes etter hvert stor politisk
vilje til å gjøre noe med dette, men det er langt igjen til at mange kommuner blir i
stand til å kunne finansiere slike seremonirom. Det er verdt å merke seg at der
nøytrale seremonirom finnes, er de blitt populære, som i Trondheim og i Bodø.
I intervjuet med kulturministeren framgår det at Human-Etisk Forbund er et valg for
dem som ønsker en ikke-religiøs gravferdsseremoni, men at ikke alle opplever det
som en nøytral ramme. Det er derfor viktig for oss å presisere at vårt tilbud ikke er
ment å være livssynsnøytralt. Det vi tilbyr en humanistisk gravferd. Tilbudet kan
benyttes av alle som ønsker det, men det vil selvfølgelig være dem som ikke føler at
en humanistisk gravferd passer for dem.
Vi håper Huitfeldt lykkes med å få til en finansiell satsning på dette følsomme
området og sørger for at alle får lik og likeverdig tilgang til offentlige og verdige
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seremonirom. Samtidig er det også viktig at det i et pluralistisk samfunn overlates til
kommunene å ha forvaltningen av alle gravferder. Med få unntak er denne viktige
fellesoppgaven i dag overlatt Den norske kirke. Vi mener derfor at å få på plass
verdige livssynsnøytrale seremonirom haster langt mer enn å samtale med prester
om nøytrale gravferdsseremonier.

Vennlig hilsen

Kristin Mile
generalsekretær
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