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Svenska Kyrkans Unga lämnar härmed remissvar till förslaget om nya regler för skolor med 

konfessionell inriktning. Svenska Kyrkans Unga organiserar kristna barn och unga i hela Sverige 

genom egna lokalföreningar inom ramen för Svenska kyrkan som kyrka. 

Svenska Kyrkans Unga avstyrker förslaget om etableringsstopp för skolor med konfessionell 

inriktning.  

Svenska Kyrkans Unga ställer sig positiva till förslaget om demokrativillkor samt skärpt tillsyn. 

Svenska Kyrkans Unga ställer sig i övrigt bakom Svenska kyrkans och Sveriges kristna råds 

inlämnade remissvar. 

I vintras publicerade Sveriges kristna råd en rapport från en undersökning gjord bland kristna 

skolungdomar i Sverige.1 Initiativtagare var de kristna ungdomsorganisationerna.  

Många unga troende är idag starkt utsatta för kränkningar och nedvärderande behandling i skolan 

på grund av sin tro. Förslag som etableringsstoppet späder på stigmatiseringen av tro och 

inskränker därmed på den upplevda religionsfriheten. 

Barnkonventionen, som numera är svensk lag, föreskriver varje barns rätt att uttrycka sin tro. 

Visserligen har alla som vill möjligheten att bära religiösa symboler. Många unga vågar dock inte 

detta, av rädsla för att bli utsatta för kränkningar. Till dess att dessa oacceptabla kränkningar 

försvinner måste det få existera och nyetableras skolor med konfessionella huvudmän. Barnets 

bästa, som barnkonventionen föreskriver, måste anses vara en skola som låter barnet leva sitt liv 

till fullo. 

Förslaget om demokrativillkor kan bara anses positivt, bland annat för att det kan bidra till en 

skola byggd på tydliga demokratiska värderingar. Idéburna aktörer har ofta en grundläggande 

demokratisk ådra, likaså de allra flesta samfund som kan tänkas vilja driva skolor. 

                                                 
1 https://www.skr.org/ny-rapport-varannan-kristen-ungdom-upplever-sig-krankt-for-sin-tro/ 

https://www.skr.org/ny-rapport-varannan-kristen-ungdom-upplever-sig-krankt-for-sin-tro/


 
Utökad tillsyn av alla skolor med enskild huvudman kan också anses vara positivt, eftersom det i 

ännu större mån säkerställer alla barns möjligheter till en jämlik skolgång. 

Svenska Kyrkans Unga vill slutligen uttrycka sin oro över att utredningens motiv inte förhåller sig 

till de konfessionella friskolornas verklighet utan verkar vara grundat i en vilja att göra religion till 

en privatsak som inte ska synas i det svenska samhället. Den i svensk grundlag, och i europalag, 

stiftade religionsfriheten måste få speglas i samhällsinstitutionerna, annars är det svårt att förstå 

hur lagarna efterföljs i dess rätta bemärkelser. Utöver det är det svårt att se hur utredningens 

slutsatser kan motivera de föreslagna lagändringarna. 
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