
 

 

 
 
Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
Vedr. 
Høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på  
offentlige uddannelsesinstitutioner. 
 
 
 
 
Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar i forhold til Høring over udkast 
til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner, og vi 
takker samtidig for muligheden for at udtale os i denne sag. 
 
Frie Skolers Lærerforening mener, det er forkert at indføre forbud mod forsamlinger 
med et religiøst udgangspunkt, og om man vil lave bederum og lign. må fortsat være op 
til den enkelte institution. FSL kan derfor ikke bakke op om forslaget. 
   
I begrundelens for beslutningsforslaget, hedder det: ”bederum på uddannelsesinstitutioner 
også giver en mulighed for at kontrollere, om en elev eller studerende benytter disse bederum, 
hvilket må betegnes som social kontrol”. Frie Skolers Lærerforening deler ønsket om at 
bekæmpe social kontrol, men finder idéen om altomfattende forbud kontraproduktiv. Det 
danske uddannelsessystem bygger på demokratiske principper og grundlæggende 
frihedsrettigheder, hvilket, efter vores opfattelse, er det bedste værn imod ekstremisme og 
social kontrol. Det er vigtigt at bevare tilliden til studiestederne og deres ledelser. Social 
kontrol bekæmpes bedst med lokale løsninger og tillid til skolerne og ikke med én central 
forbudsløsning, som trækkes ned over alle. 
 
De frie skoler er et godt eksempel på et område, hvor det er helt grundlæggende, at 
mennesker skal gives frihed til og mulighed for at indgå i religiøse, ideologiske og tilsvarende 
fællesskaber, og det er vores klare opfattelse, at demokratisk dannelse og hensynet til frihed 
og folkestyre netop understøttes ved, at man fastholder denne frihed – både på det frie 
skoleområde og i de offentlige institutioner. 
 
Lovgiver bør ikke blande sig i, hvorvidt en skole eller uddannelsesinstitution vil stille 
faciliteter af den art til rådighed for eleverne/de studerende, ligesom vi ikke mener, at 
lovgiver skal beslutte, om man må fejre jul ved at gå i kirke med klassen.  
Derfor skal der være frihed til at samles om noget, som man er fælles om, på sit studiested – 
uanset om det er tro, filosofi, et bestemt livssyn, politik, humanitært arbejde, sport, musik, 
kunst eller andet. Så længe selvfølgelig man respekterer hinanden og praktiserer åbenhed og 
ikke-tvang.    
 
 
 
 



Frie Skolers Lærerforening er uenige i forslagsstillernes ekskludering af religion fra 
det offentlige rum og den danske tradition. Vi har i grundlovens paragraffer om 
religionsfrihed og forsamlingsfrihed en veletableret og velfungerende dansk tradition, 
hvor mennesker med fælles idéer – også religiøse – kan forsamles i åndsfrihed.   
 
Forslagsstillerne vil med dette beslutningsforslag ramme veletablerede kristne foretagender 
(fx Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), der har eksisteret siden 1956), såvel som nyere 
eller mere spontane grupper, som ønsker at udøve deres religionsfrihed i henhold til 
grundlovens §67-79. Hvis lovgivere med magt skal foretage yderligere regulering af troende 
menneskers religionsudøvelse, vil det kortslutte åndsfriheden.  
Derfor bør det retteligt være en åndskamp, man bør besinde sig på. Vil man vinde kampen om 
sindene, holdningerne og ideologierne, kan det ikke ske med folk, som man har kriminaliseret, 
det fører snarere til sekterisme og ekstremisme.  
 
 
Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med 
ovenstående bemærkninger til beslutningsforslaget. 
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