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Ja til stillerom på skolen
Ungdommens Kirkemøte 2012 mener at skoler bør kunne legge til rette for religiøs aktivitet etter
ønske fra elevene.
I 2011 uttalte Ungdommens Kirkemøte (UKM05/11 Tro og kirke i det offentlige rom):
Det offentlige rom bør ikke være livssynsnøytralt i den forstand at det blir en tom, religionsfri og
livssynsfri plass hvor religiøse uttrykk ikke tillates. Troende har rett til å vise og praktisere sin tro
offentlig, også i fellesskap med andre, innenfor de rammene som settes av FNs konvensjon for sivile
og politiske rettigheter, artikkel 18 og barnekonvensjonen, artikkel 14.
Det offentlige rom bør være åpent for alle, fylt av ulike mennesker. Man må kunne ta med seg selv –
inklusive sin religion – ut i det offentlige rom og i den offentlige samtalen. Det offentlige er en arena
der alle må ha lik rett til å praktisere og formidle sin tro. Der må det da være rom for å kunne bære
ulike religiøse symboler. Religionsutøvelse må skje med respekt for at det offentlige rom er for alle –
både troende og ikke-troende.
Ungdommens kirkemøte mener det må være rom i skoler, høyskoler og universiteter for religiøs
elev- og studentvirksomhet, på like vilkår med andre elev- og studentorganisasjoner. Ungdommens
kirkemøte viser til Rettleiar til skolen og skoleeigar om organisasjonars plass i skolen og vil spesielt
framheve pkt. 7:
Bruk av friminutt eller fritime til møteverksemd på skolens område bør bli sett på som
grunnleggjande positivt. Når deltaking er frivillig skal ikkje organisasjonar med partipolitisk eller
religiøs tilknyting bli handsama annleis enn andre barne- og ungdomsorganisasjonar i så måte.
UKM2012 registrerer at skolebyråden i Oslo, i forrige uke nektet en videregående skole å opprette et
såkalt stillerom. Stillerommet var tenkt som et flerbruksrom som skulle blant annet kunne brukes til
religiøs bønn. Forslaget hadde støtte fra elevene på skolen, men arbeidet med dette stillerommet ble
likevel stoppet.
Noen av argumentene for å nekte skolen å frigi plass til stillerom, var at skolen skal være et sekulært
sted uten religiøs utøvelse, samt at et slikt rom ville medføre en fare for religiøs radikalisering.
UKM2012 vil understreke at tro og religion ikke er noe som blir igjen hjemme når vi går til skolen,
men er noe vi bærer det med oss hele dagen. Vi lever med troen vår og praktiserer der vi er – også på
skolen. Dette er en viktig del av trosfriheten. UKM 2012 mener det er uholdbart at en skole som
ønsket å ta elevens tro og livssyn på alvor, ble nektet å legge til rette for religionsutøvelse.
UKM2012 mener også at det å la elever praktisere sin tro – også på skolen – kan gi mange gode
muligheter til dialog og samtale. Slike samtaler er positivt, og vil øke både forståelsen og respekten
ovenfor andre mennesker med annen tro enn vi selv har. UKM 2012 mener at det å legge til rette for
at elever praktiserer sin tro ikke er radikaliserende, men tvert i mot bidrar til økt kunnskap og
toleranse. Vi beklager derfor skolebyrådens avgjørelse og håper at denne saken blir håndtert på en
god måte videre.

