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Biskoparnas ställningstagande: Religionen 

ska inte isoleras eller göras osynlig 
            
I offentligheten uppstår med jämna mellanrum en debatt om den kristna trons och kulturtraditionens 
plats i det finländska samhället. Nu senast har diskussionsämnet varit de gemensamma fester och till-
ställningar i kyrkor som ordnas vid terminsavslutningarna. 
 
I ett samhälle med många religioner och åskådningar behövs en god dialog och gemensamma spelreg-
ler. När de följs fungerar samarbetet mellan skolan och församlingen bra. Festerna vid terminssluten är 
en för alla gemensam tradition. Församlingarna kan ordna skolgudstjänster och andra motsvarande re-
ligiösa tillställningar som man informerar om på förhand och som det är frivilligt att delta i. Båda har sin 
plats, och gränsen mellan gemensamt skolarbete och religionsutövning fördunklas inte. 
 
Enligt riktlinjer från riksdagens grundlagsutskott får religiösa traditioner synas och höras i samhället, 
bland annat i skolorna och inom småbarnspedagogiken. En enskild psalm eller en jultablå på en ge-
mensam skolfest gör inte festen religiös utan det handlar om det finländska kulturarvet. Vi uppmuntrar 
fostrarna i skolorna och daghemmen att hålla arvet levande. Vi vädjar till skolornas rektorer och dag-
hemmens föreståndare för att det smidiga samarbetet mellan församlingarna, skolorna och daghem-
men inte ska avbrytas på grund av enskilda oklarheter. 
 
Kyrkorna är såväl lokaler för församlingarnas gudstjänster som samlingsplatser i olika situationer. De är 
en del av den finländska kulturegendomen och nationallandskapet. Vi månar om ett mångsidigt gemen-
samt bruk av våra kyrkor. I kyrkorna ordnas konserter, fester och medborgardebatter. Detta kan fort-
sätta även i framtiden. 
 
Nu har man i den offentliga debatten uppfattat att skolans gemensamma fester inte kan ordnas i kyr-
kan. Vi önskar att grundlagsutskottet tar ställning till detta. 
 
Religionerna är en naturlig och synlig del av den finländska kulturen och en livsstil där gemenskapen är 
viktig. Religionsfrihet är ett oförytterligt värde och en viktig mänsklig rättighet. När alla har frihet att  
utöva religion eller låta bli att utöva religion finns det goda förutsättningar för samexistens mellan  
religioner och åskådningar. Det är precis vad vårt samhälle behöver: möten och interaktion mellan män-
niskor som tror och tänker på olika sätt. 
 
Fördomarna minskar när man i stället för att undvika möten mellan religioner och åskådningar accepte-
rar dem som en del av det dagliga livet. Därför ska religionen inte isoleras eller göras osynlig. Enligt 
grundlagsutskottet främjas inte religiös tolerans av ett långt drivet undvikande av traditioner med reli-
giöst ursprung. I ett pluralistiskt samhälle hör religionerna till det offentliga rummet. 
 
Kommande generationer behöver känna till vårt lands rötter och historia. Kristendomens närvaro och 
inflytande är en väsentlig del av dem. Kristendomens spår varken kan eller behöver försvinna från vär-
degrunden, språket, tideräkningen, namnbeståndet eller konsten. De tillhör vårt gemensamma arv och 
vi ser dem omkring oss samtidigt som nya religioner, åskådningar och traditioner träder in vid sidan av 
de gamla. Det finns plats även för dem i det Finland som är gemensamt för alla. 
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