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• Hovedinnlegg: Maks 3.500 tegn
Innlegg og replikk: Maks 1.800 tegn
Kort sagt: 600-1.000 tegn
NB: Alle mål inkluderer mellomrom. 
• Vi foretrekker ditt innlegg  
på e-post.
• Innlegg må signeres med  
fullt navn. Oppgi adresse og telefon.
Legg gjerne ved bilde av deg selv
• Konvolutter som postlegges, må 
merkes med «debatt»·

• Redaksjonen forbeholder seg  
rett til å forkorte. 
• Innsendte manus blir  
ikke returnert. 
• Vårt Land betinger seg retten til  
å arkivere og utgi alt stoff i avisen  
i elektronisk form i Vårt Lands eget 
arkiv eller andre databaser Vårt Land 
har avtale med. Stoffet kan også  
gjøres tilgjengelig på Vårt Lands  
internettsider.

FRA NettdeBAtteNReGLeR deBAtt

«Human-etikar Morten Horn 
 meiner familiepartiet KrF bør støtte 
sekulære som ikkje vil at barna skal 
utsetjast for religiøs  påverknad 
i barnehagen. Les innlegget og 
 diskuter – på verdidebatt.no»

Johannes Morken, debattredaktør

Hilde Langvann
 ● Hjelpekilden Norge

Friskoler
Stortingsrepresentant Hadia 

Tajik mener ifølge Vårt Land 

at til forskjell fra kristne pri-

vatskoler, kan elever i muslim-

ske privatskoler risikere å falle 

utenfor samfunnet. Derfor er 

hun svært skeptisk til en mus-

limsk privatskole.

Men er risikoen for manglen-

de integrering forbeholdt mus-

limske privatskoler?

Skolen er en viktig arena for 

barns inkludering, og er spesielt 

viktig for barn fra lukkede re-

ligiøse miljøer. Med riktig til-

rettelegging kan skolen bidra 

til at barn med ulik bakgrunn 

møtes og utvikler forståelse og 

respekt for andre livssyn.

Lukkede trossamfunn opp-

muntrer indirekte (via aktivi-

teter) og direkte (via forkyn-

nelse) til isolering av barna fra 

andre barn i samfunnet forøv-

rig. For barn som er vokst opp 

i slike trossamfunn har den of-

fentlige skolen fungert som et 

fristed fra sterk sosial kontroll, 

indoktrinering fra både hjem 

og menighet, samt fra den ster-

ke isoleringen fra verden uten-

for. Skolen har slik gitt barna 

de nødvendige verktøy til å 

kunne bli inkludert i samfun-

net utenfor, og ikke minst til 

kritisk tenkning.

Isolering. Men hva skjer når 

barn fra isolerte trossamfunn i 

tillegg blir utsatt for ytterligere 

isolering gjennom egne religiø-

se privatskoler? Med indoktri-

nering fra alle hold, er det ikke 

da en risiko for at barnet kan få 

en hemmet utvikling som føl-

ge av en manglende kunnskap 

om livet i storsamfunnet uten-

for trossamfunnet? 

En av våre brukere med bak-

grunn fra en privatskole drevet 

av et lite kristent trossamfunn, 

beskrev overgangen fra privat-

skolen til storsamfunnet som 

overveldende: «Det var tøft å 

begynne på en vanlig videregå-

ende skole hvor jeg ikke kjente 

noen, og jeg måtte lære alle de 

sosiale kodene jeg hadde gått 

glipp av.»

En annen fortalte: «Det var 

som at jeg kom fra et annet 

land.»

Sosiale koder. Begge jentene 

gjennomgikk de samme inte-

greringsproblemene og sosiali-

seringsutfordringene som men-

nesker har etter å ha flyttet til 

det norske samfunnet fra en an-

nen kultur.

De kunne ikke de sosiale ko-

dene, hadde ingen venner uten-

for trossamfunnet og så at deres 

tillærte verdier kolliderte med 

storsamfunnets. En annen som 

i dag jobber med flyktninger i 

Norge, fortalte at hun kunne 

identifisere seg med flyktnin-

gene, hun visste hvordan det 

var i å være ny i Norge. 

Vi føler samtidig at det er 

viktig å spørre: Er det riktig at 

trossamfunn, som både i for-

kynnelse og undervisning er 

diskriminerende mot utvalgte 

seksuelle, politiske og religiøse 

orienteringer, og som har en 

ikke-inkluderende agenda, skal 

ha rett til å drive egne skoler?

Gir rom. Tajik viser til at lov-

verket i dag gir rom for eta-

blering av også muslimske pri-

vatskoler, samtidig som KrFs 

stortingsrepresentant Anders 

Tyvand etterlyser en prinsipi-

ell debatt rundt religiøse pri-

vatskoler. Stålsett-rapporten 

(NOU 2013:1) som nylig ble 

skrotet av regjeringen, foreslo 

å styrke tilsynet med religiøse 

privatskoler samt konkluderte 

med at det i dag er en manglen-

de sikring av barns rettigheter 

og interesser slik de blant an-

net er uttrykt i Barnekonven-

sjonens artikkel 29. Vi håper at 

regjeringen uansett vil følge 

opp disse viktige prinsippene.

Ved å gjøre tiltak overfor reli-

giøse friskoler vil vi vise at bar-

nas rettigheter til trosfrihet, in-

kludering og rett til en diffe-

rensiert utvikling skal komme 

foran foreldrenes rett til å be-

stemme hvilken undervisning 

barna skal få.

Isolerer barn på friskoler

Paal-André Grinderud
 ● Forfatter og skribent

Mange som har skrevet og kom-
mentert i nettdebattene i dag, 
har gitt helseministeren støtte. 
det er fordi de faktisk ikke vet 
hvor vondt det gjør å komme på 
skolen etter jul for et barn som 
opplever rus i hjemmet. de aner 
ikke hvordan det er å stå der 
alene, mens alle de andre barna 
forteller om pakker, opplevelser, 
julestrømpe og alle de andre tin-
gene som hører julen til.

Hvorfor kan du ikke skjerme 
julaften, Bent Høie? Jeg tror at 

du vil tjene på det i det lange løp. 
det er lov å huske det du selv 
lovte meg. det er lov til å tenke 
om igjen.

det er lov å snu.
Jeg har forståelse for at vi lever 

i et friere samfunn, også når det 
gjelder salg av alkohol. det er nok 
forståelse generelt i samfunnet 
for at Vinmonopolet skal være 
mer tilgjengelig. det er jeg for 
min del ikke i mot.

Men, det er et men her; hvorfor 
kan ikke selveste julaften skjer-
mes. Vin og brennevin har lang 
holdbarhet, Bent Høie.

For mange av oss som har opp-
levd alkohol og rus hjemme, ville 
det vært en stor respekt fra din si-
de om du kunne si noe slikt som 
dette: «Jeg har lovet at Vinmono-
polet skal være stengt på Julaften, 
og det vil jeg fortsatt holde.»

Skjerm julaften, Høie

LeS MeR, SI dIN MeNING

• verdidebatt.no
Les hele kronikken til Paal Andre 
Grinderud i vårt nettforum og 
si din mening om åpne pol på 
julaften.

poster i budsjettene. De bør hel-

ler anerkjennes som langsikti-

ge investeringer som vil redde 

liv og hindre at års økonomisk 

framgang skylles på havet.

Innsparinger. Konklusjonen er 

at vi kan – og må – investere i 

kapasitet til å håndtere og redu-

sere katastroferisikoer. Bare slik 

kan vi beskytte våre samfunn og 

en hardt tilkjempet velstands-

utvikling. Investeringer som vi 

gjør nå for å øke landenes evne 

til å håndtere slike risikoer, kan 

også bety vesentlige framtidi-

ge innsparinger som kan bru-

kes til annen utviklingsinnsats. 

Først da kan vi gjøre noe med 

de økende tapene etter natur-

katastrofer og sikre en trygg og 

mer robust framtid.

Forgjeves utviklingsinnsats?

Overlevende etter Haiyan-syklonen på øya Leyte i Filippinene del-
tar i en religiøs prosesjon. 8.000 ble drept av en av de sterkeste 
syklonene noen gang registrert. Bildet vant førsteprisen i nyhets-
kategorien i World Press Photo Contest. 
 Foto: Phillipe Lopez / Ap Photo/NtB scanpix
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Frykter for 

Guds plass i 

Grunnloven

KIRKER I KINA 
RAMMES IGJEN

Kinesiske aktivister 

frykter en ny massiv 

forfølgelse av kristne 

etter at megakirke 

ble revet.

BARN OG  
BIBELKUNNSKAP

«Det er da sannelig de 
 religiøse barnehagebarna 
som plasseres inn i en 
fremmed virkelighet –  
allerede ved ettårsalderen»

Odd Ketil Sæbø  
på debattplass
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Muslimske privatskoler kan 
gjøre at elevene faller utenfor 
det norske samfunnet, frykter 
Hadia Tajik (Ap).  

Slike skoler kan være viktige 
i kampen mot radikalisering, 
parerer samfunnsdebattant 
Mohammad Usman Rana.
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Tajik kritisk til 
muslimske skoler
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Kamp om 

makta  

i Israel

Ber Høie 

holde  

julestengt
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De blåblå vil la oss 

handle vin og sprit 

på dager før høytids-

dager. Vinmonopolet 

og organisasjoner 

mot rus advarer.  

 – Ta hensyn til 

barna, råder Actis.

6Hadia Tajik frykter at elever på 
muslimske privatskoler skal falle 
utenfor det norske samfunnet.
 Vårt Land 13.05.14


