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INTERNATIONELLA KONVENTIONER SOM
FASTSLÅR RÄTTEN TILL RELIGIÖSA SKOLOR
FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 26.3
”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar”
“Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.”

Länk till det svenska citatet:
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
Länk till det engelska citatet:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen), artikel 14
”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon
åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning,
nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i
övrigt.”
”The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without
discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”
Länk till det svenska citatet:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs1994-1219
Länk till det engelska citatet:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs1994-1219
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Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
artikel 13.3-4
”3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas,
frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer
det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en
religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse. 4. Ingen
bestämmelse i denna artikel skall tolkas som att den inskränker en fysisk eller juridisk persons rätt att
grunda och driva utbildningsanstalter, under förutsättning att principerna i punkt 1 ovan respekteras
och att utbildningen där är förenlig med den minimistandard som staten bestämt.”

“3. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents
and, when applicable, legal guardians, to choose for their children schools, other than those
established by the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may
be laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral education of their
children in conformity with their own convictions. 4. No part of this article shall be construed so as to
interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions,
subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the
requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards
as may be laid down by the State.”
Länk till det svenska citatet:
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/526/ladda-ner-dokument-pdf
Länk till det engelska citatet:
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 14.3
“Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna och
föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse ska
respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.”
“The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the
right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their
religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the
national laws governing the exercise of such freedom and right.”

Länk till det svenska citatet:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
Länk till det engelska citatet:
https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/14-right-education
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FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), artikel 29.2
”2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes
och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att
de i punkt 1 i denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på att
undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med vad som från statens sida
angivits som minimistandard.”
”2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of
individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the
observance of the principles set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements
that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid
down by the State.”

Länk till det svenska citatet:
https://www.regeringen.se/495f62/contentassets/b6bf831ecf224933b726b37016647059/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-newyork-den-20-november-1989.pdf
Länk till det engelska citatet:
https://www.regeringen.se/495f62/contentassets/b6bf831ecf224933b726b37016647059/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-newyork-den-20-november-1989.pdf

