


Barnkonventionen, Artikel14 
 1. Konventionsstaterna skall respektera 

barnets rätt till  

tankefrihet,  

samvetsfrihet och  

religionsfrihet. 



Artikel 14, forts.  
 2. Konventionsstaterna skall respektera 

föräldrarnas och i förekommande fall, 
vårdnadshavares rättigheter och 
skyldigheter att på ett sätt som är förenligt 
med barnets fortlöpande utveckling ge 
barnet ledning då det utövar sin rätt. 

 



Religionsfrihet 
 ”Rätten till religionsfrihet innefattar frihet 

att byta religion eller tro och frihet att 
ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligt eller enskilt, utöva sin religion 
eller tro genom gudstjänst, undervisning, 
sedvänjor och ritualer.” 

 

Europakonventionen   



Utövande enl. General comment 22 
• rituella och ceremoniella handlingar,  

• byggande av gudstjänstlokaler,  

• bruk av rituella formler och föremål,  

• iakttagande av helgdagar och vilodagar,  

• hållande av dietregler,  

• bruk av distinkta kläder och huvudbonader,  

• deltagande i riter sammankopplade med olika övergångsskeden i 
livet,  

• bruk av traditionella språk inom en grupp,  

• frihet att välja sina religiösa ledare, präster och lärare,  

• frihet att upprätta seminarier eller religiösa skolor 

• frihet att framställa och distribuera religiösa texter och 

publikationer .  

 



Utövande enl. Deklarationen om eliminering 
av alla former av intolerans och diskriminering 
baserad på religion och tro, Artikel 6: 

 att fira gudstjänst eller församlas i anslutning till religion 
eller trosuppfattning liksom att etablera och inneha lokaler 
för dylika ändamål 

 att etablera och upprätthålla välgörenhets- och humanitära 
institutioner 

 att i adekvat omfattning tillverka, införskaffa och bruka 
nödvändiga artiklar och material relaterade till riter och 
seder 

 



 att producera, utge och sprida relevanta publikationer 

 att undervisa i en religion eller trosuppfattning i 
lämpliga lokaler 

 att söka och motta frivilliga finansiella eller andra 
bidrag från individer och institutioner 

 att träna, tillsätta, välja eller genom succession utse 
lämpliga ledare enligt varje religions föreskrifter och 
standard 

 att ha vilodagar och att fira högtider och ceremonier i 
enlighet med vars och ens religion och tro 

 att etablera och upprätthålla kommunikation med 
individer och församlingar i ärenden som gäller religion 
eller tro på nationell och internationell nivå  



Individ och kollektiv 
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