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Religion och samhälle
Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan
och staten år 2000 och religionsfrihetsfrågorna
INGMAR BROHED

PROBLEMET

I en nyutkommen bok med titeln Nordiske Folkekir-
ker i opbrud. National identitet og internationell ny-
orientering efter 1945 (Aarhus Universitetsförlag,
2001, redigeret af Jens Holger Schjørring) analyseras
i ett samnordiskt forskningsprojekt de evangelisk-lu-
therska folkkyrkornas utveckling i Norden ca 1945 -
ca 1970 mot en europeisk bakgrund. Norden framstod
länge med en egen identitet i kraft av sina lutherska
folkkyrkor, som också var statskyrkor. I regel hade
statskyrkosystemet avskaffats i övriga Europa vid ti-
den kring sekelskiftet 1900 eller strax efter första
världskriget. De nordiska länderna var länge etniskt,
kulturellt och religiöst homogena och kvarhöll därför
sedan reformationstiden evangelisk-lutherska statskyr-
kor. Det fanns ett gammalt samband mellan folk, stat
och kyrka. För Finlands del gällde dock, att ortodoxa
kyrkosamfundet sedan mellankrigstiden fick ställning
som en andra statskyrka med två stift och ärkebis-
kopssäte numera i Kuopio.

Sverige och Danmark är numera de två ytterpo-
lerna i Norden när det gäller kyrka-statfrågan och
statskyrkosystemet. I Danmark finns vare sig inom
den danska folkkyrkan eller inom de politiska parti-
erna någon som helst majoritet för en förändring av
statskyrkosystemet. I Sverige finns inte efter första
januari 2000 någon statskyrka. I den svenska grund-
lagen genomfördes förändringar 1998 med innebör-
den att från l januari 2000 gäller en ny lagstiftning
kring trossamfund i det svenska samhället. Därutöver
finns en särskild lag för Svenska kyrkan. I den förs-
ta lagen sägs om trossamfund, att de är "en gemen-

skap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att an-
ordna gudstjänst". Ingen är skyldig att tillhöra något
trossamfund och ett barn som fyllt tolv år kan inte in-
träda eller utträda ur ett trossamfund utan eget sam-
tycke. Lagen om Svenska kyrkan fastställer följande:

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossam-
fund som framträder som församlingar och stift. Svens-
ka kyrkan har också nationella organ. Svenska kyrkan
är en öppen folkkyrka, som i samverkan med en demo-
kratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en
rikstäckande verksamhet.

Denna grundlag fastställer alltså exklusivt för Svens-
ka kyrkan dess identitet, organisation och verksam-
het. Grundlagen säger, att Svenska kyrkan fortsatt
skall vara en evangelisk-luthersk kyrka. I sin orga-
nisation skall den framträda som församlingar och
stift. Den skall också ha nationella organ, dvs Kyr-
komöte och Kyrkostyrelse. Den skall fortsatt vara en
"öppen folkkyrka". Den skall vara demokratiskt upp-
byggd, dvs det skall finnas en balans mellan äm-
betsinnehavare och lekmän, det som i svensk tradi-
tion kallas den "dubbla ansvarslinjen". På Svenska
kyrkan ställs också kravet att den skall "bedriva en
rikstäckande verksamhet". Detta innebär att varje
kvadratkilometer av Sveriges geografiska yta skall
täckas av Svenska kyrkans församlingar. På inget an-
nat samfund, kristet eller icke-kristet, ställs dessa krav.
De är exklusivt relaterade till Svenska kyrkan och där-
till fastställda i grundlag. Svenska kyrkan for sin del
anslöt sig i uppgörelsen med riksdag och regering se-
nare hälften av 1990-talet till denna princip.
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Sveriges regering och riksdag har alltså efter en
mycket långvarig och ingående debatt - också inom
de politiska riksdagspartierna- fastställt, att det dels
skall finnas en grundlag, som grundlagsmässigt dels
lagfäster rättigheterna för "trossamfund" i allmänhet,
och dels en särskild grundlag om Svenska kyrkan,
som reglerar dennas rättigheter. Ur den enskilde med-
borgarens synpunkt torde detta inte vara ett problem.
Det står var och en fritt att tillhöra eller inte tillhöra
ett trossamfund. Men de religiösa samfunden emel-
lan kvarstår religionsfrihetsproblematiken. Med vil-
ken rätt finns i Sveriges en särlagstifming kring Svens-
ka kyrkan? Strider inte detta mot religionsfrihetens
princip? Och finns det för övrigt kvarstående reli-
gionsfrihetsproblem? För att förstå dessa problem
är det nödvändigt att tolka den svenska historiska
utveckling, som lett fram till denna lagstiftning. Re-
ligionsfrihetsproblemen relaterar till hur samhället
över huvud taget ställer sig till religionens samhälls-
funktion.

TRADITIONEN -MEDBORGARSKAP
OCH BEKÄNNELSEFÖRPLIKTELSE

Det rör sig här om seglivade, långa historiska pro-
cesser, som inte bryts så lätt på några decennier. Den
franska historiska och kulturhistoriska Annales-sko-
lan fäste uppmärksamheten just vid de djupa och lång-
variga historiska mentalitetsförändringarna, hur en
nations eller ett folks "mentalitet" förändras mycket
långsamt. Detta gäller i hög grad också religionen och
dess funktion för värderingar hos individ och kol-
lektiv. Grundläggande värderingar som gäller religi-
onen är så kallade "sega strukturer", som förändras
mycket långsamt, ofta över generationer. Detta gäller
i synnerhet när nation och religiositet förenas. De nor-
diska länderna utgör utsökta exempel på detta med si-
na dominerande evangeiiskt-lutherska folkkyrkor,
som därtill varit statskyrkor i femhundra år.

Det finns alltså en månghundraårig tradition i Sve-
rige/Finland (fram till 1809) om en identitet mellan
medborgarskap och bekännelseförpliktelse/statsre-
ligion. Att vara medborgare innebar samtidigt att
bekänna sig till den religion som statsmakten aukto-
riserade. Efter flera hundra års mission, kyrkobyggen,
undervisning och diakoni och etablering av kyrkliga
strukturer, integrerades Sverige/Finland helt som en
egen kyrkoprovins vid mötet i Skänninge år 1248.
Från ungefär då, dvs för sjuhundrafemtio år sedan,
kan vi räkna med att kyrka och samhälle var så inte-

grerade med varandra, att medborgarna var döpta och
kristna. Medborgarskap och religionstillhörighet var
identiska. Att tillhöra Sverige/Finland var identiskt
med att tillhöra den svenska katolska kyrkoprovinsen.
Något individuellt val fanns inte. Reformationspro-
cessen på 1500-talet medförde ingen principiell för-
ändring härvidlag. Man tillämpade en lagstiftning som
då vuxit fram i Europa: cuius regio, eius religio.
Kungens makt över territoriet och dennes reli-
gionstillhörighet styrde medborgarnas religion. För
svenskt vidkommande avgjordes denna fråga vid Upp-
sala mötes beslut 1593. Då fastställdes de bekännel-
seskrifter som skulle vara normgivande och vid rik-
sdagen i Söderköping två år senare beslöts, att alla ro-
mersk-katolska präster och lärare omedelbart skulle
lämna landet och att katolska gudstjänstrum skulle
stängas. Vadstena kloster utrymdes och stängdes någ-
ra år senare som det sista katolska klostret i Sverige
och nunnorna drevs iväg utomlands. Det skulle dröja
nästan fyrahundra år till dess nunnorna återvände
till Vadstena.

Slutresultatet av denna process blev, att Sveri-
ge/Finland i likhet med många andra europeiska län-
der blev en sluten evangelisk-lutherska religions-
stat. "Enheten i religionen och den rätta gudstjäns-
ten är den kraftigaste grundvalen för ett lands fort-
bestånd." Så markerades den gemensamma etiska nor-
men i landets grundlagar från 1611 till 1809. Detta var
en rent religionspolitisk doktrin, fastställd utifrån lan-
dets statsrationella skäl, inte från medborgarnas indi-
viduella religionsfrihetsprincip. Landets och statens
intressen gick före individens. Kollektivet dominera-
de, på bekostnad av individen. Detta var då en själv-
klar princip, som inte ifrågasattes på något håll i Eu-
ropa. Det var en gemensam, kollektiv uppfattning, en
självklar förutsättning för gemensamt liv i samhället,
en gemensam "mentalitet". Ytterst få opponerade mot
denna gemensamma grundprincip. De som gjorde det-
ta betraktades som landsförrädare, och straffades som
sådana. Kollektivet gick före individen.

De nordiska länderna delade fullt ut denna statspo-
litiska doktrin och accepterade därmed den gemen-
samma europeiska mentaliteten. Denna uppfattning
gällde från mitten av 1200-talet till mitten av 1800-ta-
let, dvs i ungefar sexhundra år. Att vara medborgare
innebar samtidigt att tillhöra den kyrka, som domi-
nerade landet, antingen den var romersk-katolsk eller
luthersk-evangelisk. Att vara medborgare i Sverige
var identiskt med att tillhöra det vi i dag kallar Svens-
ka kyrkan. Lagmässigt finns denna term först 1860.
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Sverige fick en ny grundlag 1809. I den nya re-
geringsformen fastställs i den berömda paragraf 16
följande: "Kungen äger ingens samvete tvinga eller
tvinga låta utan skydde var och en vid en fri religions-
utövning, såvitt han därigenom icke störer samhällets
lugn eller allmän förargelse åstadkommer." Samhäl-
lets behov av kontroll ställs här emot den individu-
ella religionsfriheten. Lagen tolkades så, att fortsatt
gällde för svenska medborgare, att de skulle tillhöra
nationens kyrka, dvs "Svenska kyrkan". Reli-
gionsfriheten gällde fortsatt invandrare och de som
omfattades av den religionsfrihetslagstiftning, som
genomförts 1741 för reformerta (anglikanska) tros-
bekännare, för katolska och mosaiska 1781/82. Men
denna religionslagstiftning gällde alltså inte svens-
ka medborgare, utan utländska. Och den innebar be-
tydande restriktioner vad gäller offentlighet och möj-
lighet till rekrytering.

De kyrkohistoriska, politiska och mentala för-
ändringar, dvs de långtgående, grundläggande för-
ändringarna i de "sega strukturerna", medförde med
tiden en förändrad religionsfrihetslagstiftning. Den
politiska liberalismen, förenad med en religiös, med-
förde vid 1800-talets början och mitt en förändring.
Den politiska liberalismen ställde till skillnad från ti-
digare den enskilde individen i centrum. Den religiösa
liberalismen företrädde samma ideal. Det borde vara
individen, inte samhället, som skulle sätta gränserna
för religionsfriheten. De väckelserörelser, som växte
fram främst under förra delen av 1800-talet, under in-
fluens från England, Skottland och Amerika, un-
derstödde denna individuella religionsfrihet. Indivi-
dens religionsfrihet ansågs gå före samhällets krav på
religionsenhet.

Genom en ny religionsfrihetslagstiftning 1860
och 1873, där begreppet "Svenska kyrkan" för första
gången förekommer i en statlig lagtext, bestäms, att
de som ville lämna Svenska kyrkan skulle ha rätt att
göra detta men under en bestämd förutsättning. De
måste då samtidigt ingå i ett av staten godkänt reli-
giöst samfund. Detta var villkoret för att gå ur Svens-
ka kyrkan. Därmed förbehöll sig staten rätten att god-
känna vilka religiösa samfund som skulle få firmas i
landet. Lagstiftningen i sig avslöjar, hur man tänkte
kring dessa frågor. Lagstiftningen kallades "dissen-
terlagstiftning", dvs en lagstiftning som gällde de "av-
vikande", de som avvek från det som var "normalt"
för svensk medborgare. Resultatet blev att det nu blev
möjligt att etablera religiösa samfund och kyrkor som
medborgarna kunde ansluta sig till. Staten förbehöll

sig rätten att godkänna vilka samfund och kyrkor som
kunde erkännas. Och medborgarna måste fortsatt till-
höra ett sådant samfund. Svenska kyrkan förblev
statskyrka. Statens krav på trossamfunden som grund-
val för den gemensamma värdenormen i samhället
tog delvis över kraven på fullständig religionsfrihet.

1951 ÅRS RELIGIONSFRIHETSLAG OCH DEN
FORTSATTA KYRKA-STATDEBATTEN

Under pågående världskrig tillsattes 1943 års dissen-
terlagskommitté. I sitt slutbetänkande sex år senare
(Statens offentliga utredningar 1949:20) utgick man
från en dubbel religionsfrihet: rätten från religion och
rätten till religion, eller negativ respektive positiv re-
ligionsfrihet. Detta innebar i princip också ett av-
ståndstagande från uppfattningen att staten kunde va-
ra helt neutral till religionen i samhället. I den fort-
satta debatten präglades uttrycket "positiv neutrali-
tet".

1951 års religionsfrihetslag trädde i kraft l janu-
ari 1952. De centrala paragraferna är följande:

§ l Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke
därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer all-
män förargelse.

§ 2 Det står envar fritt att för religiös gemenskap delta i sam-
mankomst och sammansluta sig med andra.

§ 4 Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. - Med
trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, samman-
slutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna
gudstjänst.

Samtidigt upphävdes eller ändrades en rad tidigare
bestämmelser om konfessionella behörighetsvillkor
för innehav av statliga eller kommunala tjänster där
tidigare krävts medlemskap i Svenska kyrkan.

KYRKA-STATFRÅGAN OCH
RELIGIONSFRIHETEN

År 1958 tillsattes en statlig utredning om förhållan-
det mellan Svenska kyrkan och staten. Den avsatte tio
olika utredningar och ett slutbetänkande. En av ut-
redningarna gällde religionsfriheten (Statens offent-
liga utredningar 1964:13). Den diskuterade reli-
gionsfriheten utifrån medborgarnas fundamentala rät-
tigheter, rätten att bilda religiös sammanslutning, tros-
samfundens religionsfrihet och statens neutralitet. Det
var egentligen den sista punkten som är relevant för
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fortsättningen. Utifrån uppfattningen om religionens
betydelse for den gemensamma värdenormen i sam-
hället vidareutvecklade man begreppet "positiv
neutralitet". I Kyrka-statutredningen 1958-68 intog
religionsfrihetsfrågorna for övrigt ingen framträdan-
de plats.

År 1968 tillsattes en parlamentarisk beredning.
Ordförande blev det socialdemokratiska statsrådet Al-
va Myrdal. 1972 offentliggjorde den sitt slutbetän-
kande med titeln Samhälle och trossamfund. Två
grundprinciper fastställdes: "Grundtanken i förslagen
är att det gäller att genomföra sådana reformer som
ger klart uttryck för Svenska kyrkans egenskap av
trossamfund och ej statlig institution. Detta uppnås
genom ett 'byte' av arbetsuppgifter mellan kyrkan
och det borgerliga samhället. Genom att ge Svenska
kyrkan möjlighet att självständigt besluta om trosfrå-
gor och inre organisatoriska frågor och genom att fö-
ra bort obligatoriska uppgifter av profan administra-
tiv art, markeras Svenska kyrkans egenskap av tros-
samfund." Denna linje fullföljdes genom ändrade re-
lationer mellan Svenska kyrkan och staten l januari
2000.

Den andra grundprincipen blev lika viktig för fort-
sättningen. Religionsfrihet innebär inte enbart rätt från
utan även till religionsutövning. Staten borde därför
aktivt kunna stödja olika trossamfund utan att därför
särskilt gynna ett, dvs Svenska kyrkan. Det är mot
denna bakgrund det sedan 1971 utgått statsbidrag till
andra trossamfund än Svenska kyrkan. En särskilt Sa-
marbetsnämnd for statsbidrag till trossamfunden (SST),
förvaltar och fördelar de statliga bidragen. Stödet
innebär verksamhetsbidrag och lokalbidrag till loka-
la församlingar. Det kan också utformas som eta-
bleringsstöd till invandrares trossamfund. En viktig
del är därtill andlig vård vid sjukhus och fängelser.
Stödet omfattar också icke-kristna samfund. Inför re-
lationsförändringen mellan Svenska kyrkan och sta-
ten år 2000 fastställdes en ny förordning för SST
(Svenska författningssamling 1999:974). Regerin-
gen avgör vilka trossamfund som är berättigade stat-
ligt stöd. Samfundet skall bidra till att upprätthålla
och stärka de grundläggande värderingar som sam-
hället vilar på, det skall vara stabilt och ha egen livs-
kraft. År 2000 var tjugoen samfund och samverkans-
organ bidragsberättigade. Anslaget var totalt 50,75
miljoner kronor. I stället för statsbidrag mottar Svens-
ka kyrkan hjälp med uppbörden av medlemsavgif-
terna. Om övriga samfund vill ha denna hjälp får de
minskade statliga bidrag.

RELIGIONSFRIHET OCH
INTERNATIONELL RÄTT

Någon ny religionsfrihetslag har inte stiftats i Sveri-
ge efter 1951. Denna utgick naturligt nog i dåvaran-
de läge från ett ganska abstrakt och individuellt an-
passat religionsfrihetsbegrepp som samtidigt ville för-
säkra medborgarna rätten från religion men också till
religion. Den senare rättigheten skyddas också i Re-
geringsformen 1974 kap 2 § l med formuleringen, att
"varje medborgare är gentemot det allmänna tillför-
säkrad ... frihet att ensam eller tillsammans med andra
utöva sin religion". Inför den nya lagstiftningen år
2000 beskrevs religionsfriheten utifrån Regerings-
formens formulering i Betänkandet av utredning om
trossamfundens rättsliga reglering (Statens offentli-
ga utredningar 1997:41) att religionsfriheten "syftar
på det som är specifikt för religionen, att ensam el-
ler tillsammans med andra utöva sin religion". I det-
ta avseende är religionsfriheten en absolut och orubb-
lig rättighet. Det fortsatta problemet gäller egentligen
tolkningen av själva religionsfrihetsbegreppet efter
år 2000 men nu i ett mångkulturellt och mångreligiöst
land.

Frågan gäller således inte enbart den systematis-
ka, intellektuella sidan av trons innehåll utan mer rät-
ten att ensam eller tillsammans med andra ge ut-
tryck för sin religion i gudstjänstsarnmanhang och re-
ligiösa seder. Frågan gäller alltmer trons handlings-
mönster också utöver gudstjänst. Då kommer reli-
gionsfrihetsfrågorna också in under demokratifrå-
gorna och de grundläggande idéerna om människors
lika värde. Här är Sverige beroende av den interna-
tionella och europeiska lagstiftningen.

Grundläggande är FN:s deklaration Allmänna för-
klaringen om de mänskliga rättigheterna 1948. Arti-
kel 18 lyder: "Envar har rätt till tankefrihet, sam-
vetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar
frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i
gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva
sin religion eller tro genom undervisning, andakts-
övningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sed-
vänjor." Denna deklaration är vägledande medan
ratificerade konventioner är förpliktande för stater.
Förpliktande är således Internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter som an-
togs av FN 1966 och som trädde i kraft 1976. Artikel
18 stadgar:
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1. Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna
sig till eller antaga en religion eller tro efter eget val och
frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt
eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst,
iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning och
undervisning.

2. Ingen må utsättas för tvång, som kan inskränka ens
frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro
efter eget val.

3. Envars frihet att utöva sin religion eller tro måste endast
underkastas sådana inskränkningar, som är angivna i
lag och som är nödvändiga for att skydda den allmänna
säkerheten, ordningen, hälsovården eller sedligheten el-
ler andra personers grundläggande fri- och rättigheter.

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektive för-
äldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att
tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska upp-
fostran, som står i överensstämmelse med deras egen
övertygelse.

Också den gemensamma europeiska lagstiftningen
tar upp religionsfrihetsfrågorna. Grundläggande är
Europeiska konventionen angående skydd av de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(EKMR) 1950, som ratificerades av Sverige 1952.
Denna konvention har i sin helhet inklusive tilläggspro-
tokoll inkorporerats i svensk lagstiftning 1995. Arti-
kel 9 behandlar religionsfriheten:

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och re-
ligionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religi-
on eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med
andra offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro
genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritua-
ler.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast un-
derkastas sådana inskränkningar, som är föreskrivna i
lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga
med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd
för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för
andra personers fri- och rättigheter.

Vare sig religionsfrihetslagstiftningen eller de av Sve-
rige ratificerade internationella konventionerna finns
entydiga definitioner av begreppet religion. Den ti-
digare svenska lagstiftningen utgick från ett indivi-
dualistiskt religionsbegrepp som också förutsatte att
detta kunde utformas på ett kollektivt plan - gemen-
samt med andra - och uttryckas i tro, utformad i lä-

ror, och gudstjänst. Religion blir i huvudsak trosfö-
reställningar och idéer, som uttrycks också i gudstjänst.

Den efterföljande internationella lagstiftningen
har tillfogat ytterligare ett element, nämligen "sed-
vänjor och ritualer". Religionsbegreppet har där-
med vidgats. Det är på denna punkt religionsfrihe-
ten blivit problematisk i det svenska samhället, inte
för Svenska kyrkan och heller inte för de traditio-
nella etablerade kristna trossamfunden i Sverige. Des-
sas "sedvänjor och traditioner" faller inom tydliga ra-
mar för vad det svenska samhället allmänt accepte-
rar.

Problemet med religionsfriheten tolkat utifrån ett
vidare religionsbegrepp också innefattande "sedvän-
jor och ritualer" har visat sig främst gälla icke-krist-
na religioner. Det gäller när trons innehåll och prak-
tik utsträcks långt utöver gudstjänst och religiösa sam-
mankomster och innefattar religiösa regler för mat-
traditioner, klädsel och levnadssätt. Dessa uppfattas
av utövarna som heliga handlingar och ger uttryck för
religionens centrala innehåll. Dessa frågor regleras
inte av religionsfrihetslag och är därmed inte en ab-
solut eller orubblig rättighet.

Denna religionsfrihetsproblematik har kommit
fram genom några uppmärksammade fall som just rör
religiösa sedvänjor och ritualer. Mest uppmärksam-
made är kosher och halalslakt inom judendom re-
spektive islam. Inom Europa är den förbjuden i Sve-
rige, Norge och Schweiz. Avgörande är frågan om be-
dövning av djuren före slakt. I övriga länder finns dis-
pensmöjligheter från bedövning. Sverige har inte med-
givit dispens. Religionsfrihet och djurskydd ställs här
mot varandra. Djurskyddslagen 1988 gäller. Frågor-
na behandlas inom jordbruksdepartementet. Den fort-
satta behandlingen av rituell slakt ligger fortsättningsvis
kvar hos jordbruksdepartementet med ett uppdrag
1998 att bevaka frågorna om religiös slakt. Detta
departement rapporterar också årligen till regerin-
gen, men enligt sitt uppdrag strikt utifrån djur-
skyddssynpunkt, inte från religionsfrihetssynpunkt.

Omskärelse av pojkar är ett annat sådant konflikt-
ämne. Det råder absolut förbud i Sverige av omskä-
relse av flickor. Omskärelse av pojkar är en central
del av religionen med förankring inom islam men i
synnerhet inom judendomen. Här är den förutom att
vara en religiös handling också av nationellt identi-
tetsskapande karaktär, l oktober 2001 träder en ny lag
om omskärelse i kraft i Sverige. Sådan har utförts i
över tvåhundra år i landet. Den nya lagen utgår i hu-
vudsak från Barnkonventionen. Härtill kommer me-
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dicinska skäl. Socialstyrelsen blir tillsynsmyndighet.
Vid omskärelse måste smärtlindring ges av läkare el-
ler sjuksköterska och ingreppet far endast utföras av
läkare eller person som fått särskilt tillstånd av So-
cialstyrelsen. Härmed menas representant för tros-
samfundet. Från såväl juridiskt som medicinskt håll
har rest skarpa protester mot denna nya lag, just utifrån
religionsfrihetssynpunkt. Betecknande är att lagför-
slaget inför riksdagsbeslutet behandlades i socialut-
skottet och inte i konstitutionsutskottet, som ansva-
ra for religionsfrihetsfrågorna.

Det finns en mängd andra parallella religiösa for-
mer för uttryck av sedvänjor och ritualer, som kom-
mit i konflikt med svensk lagstiftning. Det kan gälla
begravningstraditioner och klädselföreskrifter mom
sikhismen. Inte heller dessa har behandlats som reli-
gionsfnhetsfrågor utan faller inom annan lagstiftning.

SAMMANFATTNING

Naturligtvis är det ett kvarstående religionsfri-
hetsproblem efter l januari 2000 att ett av de kristna

samfunden, Svenska kyrkan, framstår i lagstiftning-
en med en särskild av staten instiftad lag som särskil-
jer den från andra trossamfund och som också i lag-
texten anger dess religiösa karaktär och organisation.
Historiskt kan man förstå att så blev fallet. De över
århundraden gående traditionerna är djupa och bryts
inte så lätt. Svenska kyrkan är också en majoritetskyrka
i så motto att drygt 83 procent av befolkningen tillhör
den. Men det är väl en trolig utveckling att denna sär-
ställning i lagstiftningen för Svenska kyrkan med ti-
den upphävs.

Det större religionsfrihetsproblemet är dock inte
detta utan det i internationell lagstiftning vidgade re-
ligionsbegreppet att omfatta iakttagande av religiösa
sedvänjor. Detta religionsbegrepp gör allvar av att re-
ligionen ses i sin kulturella kontext. Och här gäller i
Sverige annan lagstiftning än religionsfrihets-
lagstiftningen. På sikt, allteftersom Sverige blir än
tydligare mångreligiöst, kommer problemen att öka.
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