Svar på skriftligt spörsmål SSS 585/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål omelevernas rätt att delta i religiösa tillställningar
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till behörig minister översänt följande skriftliga spörsmål SS 585/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot
Reijo Hongisto /blå:
Är det ansvariga statsrådet medveten om att elever i vissa skolor har förbjudits sjunga den
traditionella jul- och sommarpsalmen och sålunda har elever som bekänner sig till den
kristna tron placerats i en ofördelaktigare ställning än elever som bekänner sig till andra
religioner och
vilka åtgärder vidtar den ansvariga ministern för att förvissa sig om att varje elev har
likvärdiga möjligheter att offentligt bekänna sig till sin egen religiösa övertygelse?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
På fester i daghem och skolor är det tillåtet att sjunga Den blomstertid nu kommer och Av himlens höjd jag kommen är.
Religionerna och religiösa traditioner är en del av världens och livets rikedom. De får och ska
behandlas även i skolorna. De är en del av vår kultur och festliga traditioner.
Betydelsen av att känna sin egen religion och kunna läsa om religioner framhävs mer än tidigare
i dag när den religiösa bilden i Finland blir mångfaldigare. I bästa fall kan kunskapen om religioner förebygga extremt tänkande, stärka en sund identitet och öka förståelsen för andra religioner.
Religionsfriheten omfattar friheten att utöva sin religion och framföra den. I den ingår rätten till
religiös fostran. Samtidigt förutsätter religionsfriheten att ingen mot sitt samvete åläggs delta i
religionsutövning.
Religions- och samvetsfriheten som fastställs i 11 § i Finlands grundlag reglerar också verksamheten i skolorna. I skolan är ingen skyldig att i strid med sitt samvete delta i religionsutövning,
t.ex. gudstjänster, religiösa morgonsamlingar eller religiösa konserter. I enlighet med läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen har fastställt är undervisningen religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden för eleverna.
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Enligt grundlagsutskottets bedömning innebär framförandet av Den blomstertid nu kommer på
vårfesten eller Av himlens höjd jag kommen är på skolans julfest i sig inte att festen är religiös
utövning (GrUU 2/2014). Församlingarnas julkyrkor däremot är religiös utövning. De är inte
heller förbjudna och jag uppmuntrar skolorna och församlingarna till samarbete med tydliga
spelregler: vårdnadshavarna ska i tillräckligt god tid informeras om religiösa evenemang och
man ska se till att det erbjuds ett annat alternativ så att barnen inte känner sig utanför.
Detta svar baserar sig på betänkandet av riksdagens grundlagsutskott och på anvisningarna som
Utbildningsstyrelsen har gett skolorna och som baserar sig på betänkandet.
Utbildningsstyrelsen uppdaterade i början av senaste året anvisningen om ordnande av religion
och livsåskådning inom den grundläggande utbildningen och livsåskådning inom småbarnspedagogiken samt om religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande
utbildningen. I anvisningen beskrivs hur bestämmelserna gällande religions- och samvetsfrihet i
Finlands grundlag (731/1999), grundläggande utbildning (628/1998) och i övrig lagstiftning ska
beaktas i undervisningen av livsåskådningsämnen inom småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen och vid eventuella religiösa evenemang och förrättningar samt vid ordnande av alternativ verksamhet.
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