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Förord

betydelsesamhällsforskarna religionensspåddesedantrettio årFör att
moderniseringtakt medutveckling skulle klingapolitik och iför av

såvälforskas det kringfel. dag intensivthadeoch sekularisering. De I
Över helapolitisering.religionernasreligioniseringpolitikens som

växande,hållreligionsfrågorna ochfårvärlden mångastor,en
teoretiska samtalbarapolitisk betydelse. inte iTvisterna avgörs utan

och krig.också korståggenom
efter-land medlandhär skriften beskrivsden vårtI ett ensom

tecknardominerande bildensjälvförståelse.religiössläpande Den ett
religio-Uppenbarligensamhälle religionsmöten. många atttrorutanl därförkan tyckademokrati.g enkan De attnen vara

och myndigheter ipolitiker Visartafflighet och valhänthetden somg
i ganska harmlös.den här studien är

denför beskrivatill baraden skriften komhär inteMen att
effekter. villkomiskaibland Denoskuldsfullhetensreligiösa rentav

religionsfriheten och demokratin.väcka till debatt om
iblandförfattaren också åberopar,politik har det,svenskI som

härdet denbordereligionsfriheten. igen,hettat till kring Det göra av
valhäntheten kantaffligheten ochskriften döma. bakomlilla Föratt

brist demo-oacceptabelt, nämligenmycketnågotgömmas enmer
eftersträvartolerans. Demokratin intekrativärden respekt och attsom

skillnad frånTill sinablir likadana.medborgarna sågöra attom
olika.demokratiteorinkonkurrenter ärattaccepterar

skriften skahärdenledamöter hoppasDemokratiutredningens att
demokrati.svenskreligionsfrihet ochreflektionerunderlag för omge

synpunkter.författarenstillställninghar dock inte tagitDe

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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GÖRAN GUNNER

"Ät svenskt kött"

från den gården. efter Svensktutmärkt.Kött Fråga Scanegna
kött.

hämtad från den TV-reklamen syftar tillsvenskaUppmaningen att
köpa svenskproducerat kött. Bilden bort medtittarna att tonar

nöjd bonde påbörjar Samtidigtmåltid. kan allasin intesomen
svenskar följa reklamens eftersom religionen ställeruppmaning
specifika krav vid djurets slakt. självklart djur i SverigeDet är att

slaktas det svenska föreskriverska den lagen det inne-sätt men
bär dag bland judar och delar den muslimskai att annat av gemen-

fårskapen problem med svenskt kött. Demokra-i Sverige ätaatt
tiskt fattade beslut föredjurskydd med bedövning djuretom av
slaktögonblicket upplevs religiösa minoriteter in-av som en
skränkning religion.i sinrätten utövaatt

Demokrati och röstsamvetets

religionernas värld påbjuder etiska och religiösa villkor hurI en
from efterföljare skall kunna leva det dagliga livet hamna iutan att
konflikt med föreskrifter ochreligionens Iröst.samvetets en en-
hetskultur byggd religiösa grundpremisser detta aldrig någotär
dilemma. Religionen färgathar samhällets lagar ochårengenom

liksom individens moraliska och etiska bedömnings-normer
grunder. formMajoritetsreligionen och samhället lever i en av
ömsesidighet där religiösa påbud och den livsstil denstyrsom
religiösa individens handlingsmönster upplevs tillhöra det normala

självklara.och
det demokratiska svenska samhället längre ochinteI är stat

enhet och enhetskulturen hållreligion mångaären en svunnen
samhälle förkämpe för demokratiepok. sigEtt settsom som en

rättigheter har omvandlingenoch mänskliga den pågåendegenom
mångkulturellt och mångreligiöst samhälle kommittill ett att ut-

Klassificeringen samhälle homogent eller pluralistiskt inteärettav som
Arend Lijphart talar homogent land ellerlätt. 80%änettom om mer mer
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FÅR GunsATT SLAKTA ETI NAMN|

fråntrosbekännare olika religioner och skilda kultu-vittmanas av
rella mönster.

kärnaDemokratirådets medborgarskapets1998rapport anger
byggd idén människors lika värde Vilka de kravärvara om en

medborgare med lika värde kan ställa samhället och vilka deär
krav samhället medborgare Individens personligakan ställa sina
frihet ska skyddas likhet inför lagen avseende liv ochgenom

trosfrihet.egendom liksom skydd till yttrande-, tanke- och Sam-
tidigt ökande skillnader mellan olikaregistreras i sam-grupper

intensifieras.hället och invandrares känsla utanförskap Protesterav
förmuslimers lagstadgade ha lokaler religionsutöv-rättmot att

fokuserat religionsfrihet fråganning3 har demokrati, och tole-om
med respekt.eller till ochrans

Inför med religioner och kulturer majoritets-sättsmötet nya
fattade majoritetsbeslutsamhällets tradition och demokratiskt

och gränsdragningar fokuseras. tillöppenhet Såattprov genom
exempel företrädare för världsreligionerna hävdar religions-när att
frihet eftersomingalunda råder grundläggande handlingsmönster
utifrån för utanför det svenskdet religionen självklara hamnat av
lag tillåtna. Självklart finns för vad samhälle kangränser ett

skareligionens och allt kan tillåtas.i inte Menacceptera namn
där dag konkret exempel skallden i satt Ettgränsen är som

religionsfrihetdiskuteras det följande relation till möjligheteni iär
för kosher-slakta djur enligt judarna och enligt muslimernaatt

halal-föreskrifter. Vad händer världsreligionersmångtusenåriganär

befolkning definition skulletillhör religion. Enligt dylikav en samma en
fortfarande icke-pluralistiskt samhälle. Lijphart, Arend,Sverige ettvara

andDemocracies. Consensus Government1984 Patterns Majoritarian
YaleTwenty-One University Press.in Countries.

2Demokrati och medborgarskap Demokratirådets1998 1998.rapport
Stockholm: SNS.
3 Karlsson, och Svanberg Mos/eéer religions-Pia i Sverige. EnIngvar 1995
etnologis/e och administrativ vanma/et. Uppsala:studie intolerans Troi 8C

and TheTanke, och Alwall, Muslim Rights Plights.1998Jonas7nr
Religious Liberty of Sweden. LundMinority UniversitySituation ina
Press.
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GUNNERGÖRAN

tillsamhälles lagstiftning reducerassekulariserattraditioner i ett
motiverade slaktendjurskydd religiöstsamhällsfråga kring Denen

djurskydds-ställselleroch religionsfrihetsaspekten ignoreras mot
kravreligionernaslagstiftning. handlaraspekter svenski Det om

uppfattas föreskrivnametoder idjur enligt deslaktarätt att som
synvinkelreligiösmed traditionen.skrifter och enlighetheliga i Ur

fullt kunna levaproblematiken rubriceraskan rätten att utsom
för troendeföreskrifter vilket denfrom religionsenligt sinsom

skäktning.vanligen betecknasslaktmetodinkluderar den som

på judendomFokus islam och

föda ochdjur tilltill djur, användningenMänniskans relation av
flerafinnsmed slakt regleratdjur samband ibehandlingen i avav

vidare kretsslakt berörreligiösreligionerna. Frågan avenom
behandlasproblematiken här kommerreligionsutövare även attom

utifrån och islam.judendom
tillåtet ellerbetyder det iHalal det arabiska ord ärär somsom

förbjudnaför detmmmenlighet med lagen. stårMotsatsen är som
harambetecknad halal respektiveeller det lagen. Mat ärär motsom

förbjudna förrespektivealltså födoämnen tillåtnaär ensom
arabiskt 0rdkallas medmuslimska slaktmetodenmuslim. Den ett

språkbrukets be-det svenskaför dhabh innebördenmed rening. I
dhabhbeteckningenskrivningar slakt har dock aldrigmuslimskav

fått genomslag.något
används för lämp-BibelnKosher den hebreiska iär term som

kosher för objektrabbinskalig den litteratureneller "rätt.4 stårI
halakiskafel. deochrituellt korrekta Deär motutansom svarar

judiska slakteri,därmed det tillåtna.och markerar Denkraven
Multi-betecknats skäktning. Bonnierss/øecbita, har svenska I

förklaring till ordet skäktning:återfinns följandemedia Lexikon

blodkärlensker dejudisk rituell slaktmetod, att storagenom
narkos.5efter fullständigdjurets hals skärs Tillåten i Sverigeav.

4 ochPredikaren8:5, 10:10 11:6.Ester
5 Uppslagsord "skäktning".Multimedia LexikonBonniers 1996.
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Etymologiskt kopplingen mellan skäktning och shechita heltär
följdriktig. däremot skäktningSes beskrivning slakt-som av en
metod inskränkes det till judiskså inte slakt bör beteckna allutan
slakt utförs enligt metod. detta inkluderar detIsom samma
svenska uttrycket skäktning också slakt enligt muslimsk tradition,
alltså både dhabh och shechita.

Rituell slakt hari förSverige beteckna den judiskaanvänts att
slaktmetoden, både uppslagsverki och skrivelser från myndigheter.

införpropositionen DjurskyddslagenI skrev dåvarande1988
jordbruksministern Hellström det angelägetMats det"attatt var

fortsättningsvis skall förbjudet utförai ritual-Sverigeäven attvara
slakt återfinnsInternationellt också ordet rituell slakt ritual
slaughter. Encyclopaedia jndaic/ liksom hos forskares talasI om
skäktning ritual slomgbter. praktisk juden-presentationIsom en av
dom initiativ Skandinavisk-Judiska Ungdomsförbundetav

hävdas boskapSJUF och fåglar skall slaktas ritualenligt.9att
Ritual får dessa sammanhangi förmed,associerasnärmast en
religion, heliga handlingar liksom Svenska kyrkan har ritualvissa

vilka det gudomliga förväntas bli förmedlat. judisktFrångenom
håll i har underSverige språkbruketår sigväntman motsenare
rituell slakt. remissvar JordbruksverksI Statensett rapport om
slakt obedövade djur de judiska församlingarna ordetav attmenar
"ritualslakt" förkastligt eftersom konstruktionen gjord förär är att
leda tanken till ritualmord. uppfattning återkommerSamma i
brev till statssekreteraren iJordbruksdepartementet och i

6 Proposition l987/88x93, 28.s.
7 "Shehitah" iEncyclopaedia judaica.1971 Vol Jerusalem: Keter14.
Publ. House, 1338.s.
8 Exempelvis Milgrom Jacob, "Ethics and Ritual: The1990 Foundations of
the Biblical Dietary Edwin m.fl.,i Religion andLaws" FirmageB. Law:
Biblical-judaic :md Islamic Lake: Eisenbrauns,Perspectives. Wiona 169.s.
9 Kjell PraktiskGrape, Stockholm: Hillelförlaget,1979 19.s.
O Remisssvar JordbruksverksStatens1993-01-15 Slakt199237rapport

obedövade djur. JudiskaRemissinstans: Församlingarnas i Sverigeav
Centralråd.
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GÖRAN GUNNER

tidningsdebatter Eftersomskäktning. ordet starkt avvisas isåom
det svenska sammanhanget bör beteckningen rituellgivetvis
slakt helt undvikas. Beteckningen kosherslakt indikerar slakt-en
metod medför kött blir tillåtet judiskt religiöst hän-attsom ur
seende. motsvarande innebär då halalslakt tillåtet köttPå isättett
enlighet med islams påbud. Skäktning kan användas densom sam-
lande beteckningen för metoden slakta djuret skäraatt attgenom

halsen.av
religionssociologisk avhandling vid Uppsala haruniversitetI en

David Fischer undersökt urval medlemmar i1000ett av
Stockholms Judiska tillfrågadeFörsamling. deAv °/o16 attuppgav
de det hemmet hadei strikt koshermathållning medanegna en

sade föräldrahemmet hade°/o nej. strikt kosherhåll-84 I °/o30 en
medanning svarade Stockholms cirkanej.% Av68 12.000-13.000

judar församlingen.medlemmar dessa skullei Av1995 5.149var
därmed drygt kosherföreskrifterna.strikt hålla800 personer

undersökningsresultatet framgår ocksåAv de°/o48att attuppger
griskött det hemmet och blandar kött och mjölk-i °/oäter 67egna

mat. äldre dansk omfattadeundersökningI %90en som av
Danmarks befolkningjudiska endast striktde höll°/o5 attuppgav

kosher och följdede del kosherföreskrifterna.°/12 att en av
Antalet muslimer fastställai lätt beroendeSverige inteär att

hur muslim definieras den övervägande majoriteten ärmen
med början frånimmigranter 1960-talet och deras barn. Sam-

arbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund antaletanger

H till statssekreteraren iJordbruksdepartementet Enochsson frånBrev Pia
Judiska församlingen Göteborg den februarii Hans W. Levy 20genom
1995.
12Exempelvis "Skäktning snabb slaktmetod iLevy, Hans W. 1994a

"ÄlgjaktenSvenska Dagbladet och 1994bLevy, Hans W.16 mars mera
plågsam i Expressen 27 mars.
13Fischer, David jadiskt liv. undersökning bland medlemmari1996 En
Stockholms judiska Församling. Megilla-förlaget, ochSpånga: 242, 54 47.s.
14Fischer 1996 243.s.
15Blum, Dans/e og/ellerføde Köpenhamn: Gyldendal.Jacques 1973

13



FÅR GunsATT NAMNSLAKTA ETT |

årsskiftet till Religionssociologenmuslimer vid 85.000.1996/97
antalet muslimerAlwall hävdar i Sverige så mångaJonas äratt som

undersökningoch möjligen 250.000. intressetI200.000 omen
och flyktingar konstaterasför religion bland immigranter att
bad moskénmuslimerna i åtminstonei Sverige gång°/o76.4 enav

devecka. Muslimerna Sverige tvärsnitti ettrepresenterar avper
samtidigt svenskt baseradmuslimska troende världeni som en

fram. Inställningen till vad tillåtet köttislam varierar.ärväxer som
hävdar får- eller nötkött slaktatdel muslimer inget i SverigeEn att

Andra kötttillåtet länge lagen kräver bedövning.såär attmenar
före det läggsslaktat med lättare bedövning snittetatt av enen

Ytterligare andra hävdar köttmuslimsk slaktare tillåtet.är att
folk kristen tillåtet ochtillhörande bokensslaktat någon en ärav

får-därmed allt svenskt och nötkött.
och Schweizdet dagi Sverige, NorgeInom Europa är som upp-

förbud tillämpad slakt. Danmark har lösträtthåller religiöstmot
frågan halal-slaktat kött helt Sverige.sätt änett annatom

föranledde DanmarkVikten jordbruksprodukter attexportav av
Arab-europeiska tillbli bland depionjärer staterna export

för WorldUnder 1970-talet exempelvisvärlden. representantenvar
den auktoritet garanteradeMuslim KöpenhamniLeague attsom

ochhalal. gällde särskilt kycklingden danska Dettaexporten envar
till muslimska länder.kycklingexporten gickmajoritet Enav

finna halal-märktdanska affärer lättkonsekvens det i ärär att att
arabiska.informationstexterkött liksom

halal-handen möjligheten tilleuropeisk utblick vidEn attger
utifråntillåteroch kosherslakt längst Storbritannien.i Lagennått

före Lokalafrån bedövning djuret slakt.religiös grund undantag av
utfärdar för slakthus. harmyndigheter tillstånd lokala Däremot

Årsbok16 Stockholm:med redovisningför budgetåret Sam-1998 1997.
för trossamfund.arbetsnämnden statsbidrag till

7 Alwall 1993 130.s.
18 Searcbingfor the Sacred. studyMella, Orlando comparative1996 A

Stockholm:popular religiosity refugees Sweden. CEIFO.inamong
Jørgen Muslim Second edition.Nielsen in Europe.1995 Western
Edinburgh University Press, 78.s.
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GÖRAN GUNNER

Frankrike helt fråganlöst halal-slakt. lag fråninte Den 1980om
reglerar slakt med frånreligiös tillåter undantagmotiveringsom

regeln djuret skall medvetslöst slaktögonblicket.innan Enatt vara
föreslagen den religiösa auktoriteten skall fullmaktperson av av

Jordbruksdepartementet utföra slakten. Oenigheten mellanatt
olika muslimska har dock lett till auktoritetingenattgrupper
finns kan föreslå praktikenansvarig Departe-I utsersom person.

individer fårindirekt lokala muslimska stöd.mentet som gruppers
finnsrad slaktare därför och olika muslimska inspek-En grupper

och fullmakt köttet inför de egna.terar garanterarger som
Tilläggas kan Israel och den muslimska världen kosheri äratt

respektive halal-slaktat kött det självklara alternativet.

påSynen djur

Köttbullarna eller rullat och stekt.någotär som mamma pappa
Hamburgarna har blivit uppskattadän mat attmer genom sam-
mankopplas med lek. hamburgare ochi mealKöp "Happyen en
leksak följer med. tycks komma allt längre från tänkaBarn sigatt
köttbiten tidigare levande varelse. barnens djurvärldiKvarsom en
finns ställeti keliga husdjur aldrig riskerar hamnasmå attsom
matsedeln. Samtidigt fylls barnsängen med tygdjur väl placerade

under lamm, fårtimmar. och kor liksom helaDet ärnattensarmen
djur fårmenageriet vilda innebörd itröstareav som en ny som

nöden under mörka fyllstimmar. de lite äldre barnenFörnattens
tillvaron tecknade djurfigurer allt uppträderi männi-av som som
skor. Till och med krokodiler och lejon blir, harmlösa,inte såom

Ändagoda följerdöden djuren med. svenska döds-in i Ivänner.
barn blir bilden björnen medBamse iöver mössanannonser av

hand allt vanligare.
Därtill kommer växande medveten djurrättsrörelse inteen

bland ungdomar. Plädering sker förminst och"artism" moten
diskriminering individer endast grund tillhörighet tillav av en

handlar jämlikhetDet inte mellan människa och djurart. om en

20Nielsen 1995 20.s.
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konsekvens bliruppvärdering djuren. avståEn attutan om en av
för djur. detdödande och lidandefrån allt eller allt onödigt Att iav

utformningar djurens hävdadevästvärlden förekommer olika av
och den debatt den orsakat.den militanta aktivismenvisarrätt

mindredagens samhälle måhända alltAvgörande i är att en
med lant-människor lever landsbygdenskara intimt samman

flyttatfiske liv och verklighet har alltbruk, och jakt. Djurens
medför ocksåfrån skaror barn ochlängre bort Detstora av vuxna.

död. Samtidigt byggerfrånvaro medvetande dessa djursomen av
matförsörjningför köttför närvarande det svenska attsystemet

användsgrundläggande komponent. länge köttingår Så ärsom en
oundviklig.slakt

och med-finns exempelreligionernas värld mångaI omsorg
skydd för djuren.och behovetvetenhet djurens situation avom

förfrämlingsskapfinns västvärlden alltSamtidigt i större attett
förstå verkligheten med religionens språk-och sökaargumentera

sökainnebär det viktbruk och perspektiv. Det utrönaär attatt av
djuren.judendom och islam betraktarhur inomman

påJudisk djursyn

framträder djurskötselBibelns första berättelserRedan i som en
fåra-första människornas andre Abel blevviktig syssla. De enson

förstföddeoch med före densysselsättning tillherde. Hans nämns
tillbibelberättelsen har uttryckligenåkerbruk. I sagts attsonens

frö-fröbärande och alla träd medföda användas allaskall örter
efterföljare levde därmedträdfrukter. Adams ochbärande Evas

utifrån vegetarisk livsstil. Abel blir dentraditionenenligt Nären
offergåvaMedförste det avsiktliv inte iär att mat.att ta ett en

offerförstfödda behagade hanfettet från hjordens Herren, ettav
brodersmordet."sedan förorsakadevilket

fleraframkommer Psaltarpsalmer:djurenGuds iomsorg om

2 Mos 1:29.1
22 Mos 4:1-8.1



GÖRAN GUNNER

verk.förbarmar allaoch sina Dugod alla sigHerren överär mot
med nåd.levandeoch alltdin hand mättaröppnar

tillGudmed tacksägelse, lovsjungtill vårlovsångHöj Herren
med moln, honomhimmelentäckerharpa, honom somsom

bergen,skjutahonom låterjorden,bereder gräs uppsomregn
korpensföda djuren,honom ropar.ungar somgersom

lagar detväldiga berg, dinarättfärdighetDin är storasomsom
Herre.hjälper du,och djurbåde människorhavsdjupet,

Ordspråks-återfinnsdjur iattitydenmänskligaDen gentemot
kännerhur hans boskaprättfärdigeuttryck:bokens "Den vet

djurenbetonasjudisk undervisningTraditionelltdet i äratt en
Därför harförbund.del Gudsskapelse och hardel Guds iav

utläggningarför dem.särskiltmänniskan Baserat avett ansvar
ochskallsjälvexempelvis intebetonasbibelverser ätaatt personen

människan hardjur liksomtill ochdricka djureninnan attsetts
Sabbaten.vilarätt att

judiskaföreskrift religionendengrundläggande etisk i ärEn
förorsakasförbjuder lidande någonbaüzlei cbayyimzøfar somsom

MaimonidesauktoriteterTalmud, liksomlevande varelse. som
fråga till Bileamängelnsframför alltbygger1135-1214, om

männi-åsninna betonasslagitvarför han sin Däravgånger atttre
förbudföljden blirhumant ochbehandla djurenskan måste attett

ilidande.djurenorsaka
medbehandla djurenundervisarjudisk måstemanatttro om

uppfattas hasärställningmedkänsla. harDjuren att engenomen
och djurhos människablodetTorahlevande själ. iTexterna anger

livskraften, själen.självasom

23 och PsPs 36:7.147:7-9Ps 145:9, 16,
24Ords. 12:10.
25 ochMos Hos 2:18.9:9401
26 och Mos 20:8-10.Mos 211:155
27 Mos 22:32.4
28 Indianapolis: Hackett;Perplexed.Guide theMaimonides, 1995Moses
3:17.
29 1:29-30.Mos1
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allt köttsTy själ blodet,i och harjag det till altaret, tillär gett er
bringa försoning för själar. blodetTy det bringar för-äratt era som

själensoning, det.iärgenom som
detTy med allt köttsså själ, blodet det innehållerär äratt som

själen. Därför tilljag Israels barn: skall förtäraNi inte någotsäger
kötts blod. blodetTy allt kötts själ. och förtär detVarär en som
skall utrotas.

skallNi inte med blod skall befattanågot Ni inte medäta er
Spådom teckentyderi.eller

Samtidigt hävdas människans åtskillnad från och överhöghet över
djuren. ställning harDenna människan förtjänat und-attgenom
vika bestialiskt uppträdande. Gud har därmed enligt judisk tro
tillåtit människans köttsliga drifter tillåta djurattgenom mat.som

dock tillåtet endastDetta under strikta restriktioner. Endastär om
dess regler, kosher, följs har människan fortsatt utnyttjarätt att
detta privilegium.

Muslimsk på djursyn

Alla levande varelser har fått liv och frånexistens Gud. innebärDet
människan liksom djuren tillhör Gud och den aspekten deäratt ur

jämställda. framgår med tydlighetDetta ofta citerad textav en ur
Koranen.

finnes endaDet inte markens djur, fågelinte bärsett av en som av
sina bildarvingar, inte samhällen liksom själva;ni ingentingsom
har förbisettVi beslut.i Och tillVårt skall de samlassist tillåter

Herre.sin

uppfattasDenna muslimer tala livets helgd islami därvers av om
människa och djur tillhör det skapade. ofta ordspråk förEtt använt

3° och JfrMos3 17:11, 14 19:26. Mos3 7:26-27.även
31Benstein, "Others, BrothersJeremy 1996 Tbejerusalemi Report.
October 17, 36.s.
32Sura 6:38.
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barmhärtighet.inför djurenmänniskanskarakterisera äratt ansvar
till paradisetkan kommatalesättEtt Ensäger: attgenomperson

hamna helvetethund dryck kan itörstig En genompersonge en
tillhar djuren skapats männi-katt svälta Samtidigtlåtaatt en

har skyldighetermänniskanhjälp. tolkasskans Detta så gent-att
inför Gud för behandlingochdjuren blir ansvarig rätt avemot en

får dödas.djurgrundläggande ståndpunkt inte Fråndem. En är att
för föda.för skadedjur ochundantagdenna regel har gjorts För att

tillanvända djurenskall vissamänniskan huvudöver taget av
dedjuren ochsärskild human behandlingföda krävs attaven

värdigt och skonsamtdödas sätt.ett

Djur offersom

till dagenscivilisationensAllt från de gamla kulturerna i vagga
födsviktig roll.bondekulturer spelat DjurenMellanöstern har en

innebärhandelsvara.för mjölk, ull eller till Detattatt varaupp ge
försäk-ekonomiskkapital ochdjurvarje ettatt representerar en

tillfällen besök vidspeciellaVidenkeltintering äts somupp.som
avgörandemarkerar ieller vid händelserheliga platser stegsom

Även dödandet djuretmåltid. självalivet djuret användas tillkan av
meddela köttetGuds och hedergjordes till iära sattes atten
lagenför både judar och muslimerGrundläggandeandra. är att
verk-gudomligmed Gud delsamklangistå ensom en avanses

lighet.

frånBudskapet Vayikra

läsesdel iParasbøzt Vaikra den Mos 1:1-5:263utgör syna-somav
offer,formerbehandlar olikaochgång året avom somgogan en

33 muslimoftbeMajid up-to-dateAbdul An1986Katme, assessment
Slaguhter and Euthanasiamethod ofslømg/øter. Symposium Humane aton

stencil.Welfare.Federation for Animal SeptUniveristies 198618-19
34 och kommer bokensMosebok, in-Vaikra Leviticus,3är namnet av

kallade".Och hanledning Herren
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qorbcm. specificeras bland djur och hurI texten annat typen av
djur skall offras. finnsmånga ijerusalemminst ortodoxaIntesom

baredim, starkt betonar eftersomgrupper, textensom man menar
Messias kommer känna offerlagarna förså måstenär prästernaatt

templet. Allt förberett för offren skallåterigen iär att upptas ett
framtida uppbyggt tempel. Samtidigt antalet med-måste sägas att
lemmar dylika liteti de dagens judiskaiär ävengrupper om
kvarter Gamlai JerusalemStan, påminda håll.sig mångagör

Bland judar förmodligenövriga denna mindre käntär text ett
Torah eftersomavsnitt i betraktar det berättelsemånga som en

från tid, måhända med andlig betydelse också fören svunnen
nutiden. lyfts fall framminst i utläggningarInte iså1vers av
texten:

bland vill bära fram offer skallNär någon niHerren,etter ta ett
offer boskapen, fäkreaturen småboskapen.antingen ellerav av av

Offret handlar egentligen "dras-nära vilketattom ses som en
existentiell handling överbryggar mellan Gud ochgapetsom
människa. efterföljd kabbalismen kan dettaI rörelseav ses som en

Gudinom visar spegelbild ouppnåeligt självettsom en av genom
aspekter sefirotGud förs mänskligheten. Ettnäraatt av mer

modernt förklara kan lyda: kommer medOm vårtsätt att texten
offer utifrån hjärtats dårskap känsla för behovvåra såutan egna
kan förvänta välsignelse då denna dårskap accepteras. Avsikten

offermed har därmed funktion bön. Människansamma som avser
komma Gud, det enda verkligt goda existerar. Dettanäraatt som

offertankeninnebär har med den frommes innerstagöraatt att
religiösa liv och gudsrelation.

35 Mos3 1:2.
36Schorsch, Palms/sar Vayi/era.Ismar På Internet:
http://www.jtsaedu/pubs/parashah/S756/vayikra.html.
37 David Offering Of Folly"Curzon, T/aejerusalem1995 "An i Report
03/09/ l 995.
38Sinclair, Yaakov Asher "Vayikra" Tomb Weeklyi1996 Nissan3 5756;

March Ohr Somayach Institutions Jerusalem.22 238C 1996.
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offerfestenal-AdhaEid -
firarMekkapilgrimsfärden tillmuslimskadensamband medI

tillåtenkofår, eller ikamel,därofferhelgenmuslimvarje geten
Ibrahimsbakgrund itroende sinför denOffret harslaktas.ålder

ioffret sinIbrahimIsmael. sågoffer sinAbrahams sonavsonav
förberedabörjadepåbud ochdrömmendröm. Han etttog somen

vid Mina.offralydnad sinför isig sonatt
tillsammansarbetagammalhade blivitOch då sonen attnog

käresade denne: "Minsträvanden,hansdeltafadern och imed
VadGud.offrar dig åtjagdrömmenhar iJagson anserattsett

befalldblirduFader,svarade:Ismaeldettadu görPom som
allt.uthärdaroch Mentåligdu jagvill, skallGudOm ärattse

ochGuds viljaunderkastade sigdehadebåda visatfort deså att
ropademarken,med tinningenlagtAbraham hade sonen mot

utförtredanharhandhejda din DuAbrahamtill honom:Vi
dembelönar Vidrömmen"fick Sådu ibefallningden somsom

tydligt prövning.ochklartdettaoch detdet goda rätta;gör envar
ochofferdjur; VipräktigtViförlösen sonenSom ettemottog
och"Fredbersläkten sombevarashans minnelät senareav

Abrahamvälsignelse över

Årligen Eidhöjdpunkt inåspilgrimsfärdensofferritenutförs när
genomförSamtidigtefter Eid-bönen.börjanochal-Adha sintar

offretförutsättningarnaekonomiskadeharmuslimvarje som
GudOffretbefinner sig.eller honhanden därplats som en avses

djuren.nedkallasskallGudsvarföranbefallen sedvänja övernamn
köttetRekommenderatföda.tilldjurenoffret används ärEfter att

ochtillfamiljen,dentilldelar;delas i engrannarnaenegnatre en
tillhaAishahadithfattigafbland defördelas I sagtuppgesenatt

budbärare:Guds

39Sura 37:102-109.
4° Sura 22:37.

Islam.SaCrificeAnimal41 Ritual inTheMuhammed Iqbal u.å.Siddiqi,
Siddiqi,Publ.Lahore: Kazi 42.s.
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offerdagenPå ingen tillfredsställande handling införgör en mer
Gud blod.gjuta det offradesanning,än I djuret kommeratt
Uppståndelsens dag med horn,sina sitt hår, hovarsina och gör upp
räkningen med hans allvarliga handlingar. Och i sanning dess blod
uppnår mottagande hos Gud innan det faller till marken.ett
Därför, glad för dess skull.var

Syftet med offret människan helt underordnarär sigytterst att
Guds bud och offrar synligt tecken tillhörighet ochettsom
tacksamhet till Skaparen. den troendeFör symboliserar offret
samtidigt muslimens beredskap offra liv,sitt sina intressen ochatt
sina önskningar för sanningen.

Kosherslakt

i judiskKärnan andlighet och helighet kan judens heligasägas vara
och eviga själ. efterlevnadVarje Torah då påminnelseärsann av en

andlig kvalité och glädje. Kosher blir då inte begränsningom en en
den kulinariska upplevelsen vägfav utan trons

Du är vad du äter

har hävdatsDet Guds påbud till har karaktärenNoa lagatt av en
gäller högre tio Guds bud eftersom det anspråkän görsom att

gälla för hela mänskligheten. ochFörst i med förbundet med Noa
får människan höra djuren, fåglarna, kräldjuren och fiskarnaatt
kan Öppningenanvändas födatill för människan/ll matfrontenpå
följs förbuden kring blodet, betraktat livets kraft.genast av som

42Tirmidhi och Ibn Majah.
43Siddiqi. . . u.a.o 14.s.
44Lipschut, Yacov Kasbmtb.1988 comprehensive backgroundA and reference
guide the principles ofKas/arntb. York:New Mesorah Publ.,to 15.s.45Milgrom 1990 160.s.
46 Mos1 923-4.
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Gudtill innansymbol bort återlivetsskall blodetDärför som --
renhetsreglerna.förutgångspunktenfinnskanköttet Härätas.

förbjudnaochtabor,tillåtnaindelas iDjuren orena,rena, --
indelningen.tillmotiveringerbjuditsharOlikatame." motiv som

sjuk-tänkes bäradjurendå dehygieniskthar varitEtt orena
och djurensmänniskansharmotiveringdomar. En settannan

efter-djurens intevarvid dekorresponderabeteende ärorena
MilgromJacobståndpunkt stårytterligareföljansvärda. För en

bibliskadetoch djurmänniska iför attargumenterarsom
människansfär försfärer där varjeindelasmaterialet i mot-tre

GudsutifrånindelasMänsklighetendjuren.blandensvaras av
folk ochIsraelsutvaltmedmänskligheten,helaförbund med ett

förtillåtnamed djursammanlänkasFörbundenprästerna.med
oskadadefolk ochför Israelsurval djurmänskligheten,hela ett av
MilgromGrafisktHerren. visaroffer tilltamdjur prästernassom

följandezsfärerna enligt

få djur

Offerdur

och47 återfinns Mos 1414-21.indelning i Mos 11:1-47 5för denna 3Basen
respektive Mos48 och 4Mos 26:42respektive 3Mos 12:1-319:1-11,Mos1

och jer 33217-22.2512-13
49 och Mos 22:17-25.3Mos3 11Mos 9:141,1
5° 1795.Milgrom 1990 s.
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Prästernas helighet slaktat djur till offerrättmotsvaras av ett
Herren. sedan folketNär slaktar ska metod användassamma som
inför det heliga. Detta bygger hos Milgrom Gudresonemang att
utvalt folkIsraels och därför folketmåste begränsa tillsig urvalett

djur, tillåtna Gud.av av

Jag Herren, Gud, har avskilt frånär andra folk. alltsåGörer som er
skillnad mellan fyrfotadjur och och mellan fåglarrena orena, rena
och så inte själva avskyvärda för de fyrfotadjursgörattorena, er
eller fåglars skull eller för de kräldjurs skull marken, harjagsom
avskilt, för skall hållani dem för skallNi heliga föratt orena. vara
mig, jag, helig,Herren, och harjag avskilt från andra folk,ärty er
för skallni tillhöra mig.att

Resonemanget förutsätter starkt band mellan folket ochett
existerande matregler. folksIsraels matlagar därmed enligtär
Milgrom reflektion och upprätthållande Israels folken ettav av

utvalda.som
Reglerna för koshermat berör kött, mjölkmat och övrig mat.

specifikt omfattarMer bestämmelserna vilka djur, fåglar, fiskar och
insekter tillåten föda. landdjurenAv blir idisslandeär djursom
med kluvna klövar godkända, likaså fiskar med fenor fjälloch lik-

tamfåglar höns, ankor, kalkoner och duvor. Till kosher-som som
föreskrifterna hör vidare åtskillnad mellan kött och mjölkmat,en
väntetiden mellan intagande kött och mjölkmat och relationenav
till förbudetövrig blodmat liksom föreskrifternamat, mot rättom
slaktsätt. Kosher betecknar därmed den acceptabelärmat som
enligt de judiska lagarna för mathållning grundläggande för religio-

vardagsrutiner. leva efterAtt kosher hel livsstil ochärnens en
grunden för fungerande judiskt hem. människaDet på-ett äteren
verkar hela personligheten. vadDu duär äter.

51 Mos3 20224-26.
52Milgrom den tidiga kristendomen förstått dettanoterar att mönster när
de sökte upphäva matrestriktionerna Apg och därmed15:20 skillnaden
mellan jude och hedning. Eftersom restriktionerna kring dagligärmat en
påminnelse åtskilda från nationerna kristendomens intui-attom vara var
tion Apg och10:9-16,rätt Milgrom27-28 11:4-12. 1990 183.s.
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Kosher Iagsystemsom

sammanhangjudiska för kosher delarlagarnaDe är störreettav
judiskt liv.bland reglerar vardagssituationer imångaannatsom

Torah utgångspunkten.påbud, byggda Dessamitsvot,613 är
bestämmelserregel avdelningar. Misbpatim deindelas i i ärtre som

och uppenbara.rationella och därmed tydligahar motiv Detär
påbud skulle människan självinnebär de inteävenatt om var

utifrånfram handla påbudetskomma till det rimliga inten-i att
och "du skallhör exempelvis "du skall döda inteintetioner. Hit

firandetsammankopplas medstjäla". Edotb de mitsvotutgör som
påbudenChubim slutligen de irrationellade högtiderna. ärstoraav

förnuftsmässiga förklaringar till.alltid finnadet inte går attsom
faller under denna tredje kategori.Föreskrifterna kosherom

uppfattas kunde ha kosher-kan Gud gjortDetta attsom som
lagar.dem karaktären irrationellalagarna tydliga stället Deti avgav

för höljd dunkel.innebär den fromme påbudens logik iäratt
därför Gud uppfattas ha påbjuditKosherlagarna skall hållas att

eftersomfått Gud villdem. har "gudomlig männi-De statusen
för diskutera dettabästa. Därmed lämnasskans inget attutrymme

utifrån invändningar.människans eventuella
kosherföreskrifternaVid sidan den religiösa motiveringen avav

Bland judarföreskrifter finnsgudsingivna andra motiveringar.som
sekulärareligiös tradition eller haricke-ortodoxistår somsom en

kosher lagarnautgångspunkter och ändå söker hålla ses somsom
motiverade. Andrahygieniskt eller moraliskt-etiskt accepterar

villigalagarna historiska skäl solidaritet med judar variti attsomav
frångå kosher. Ytterligare skäl kandö än attatt varasnarare

elleridentifiera med den totala judiska gemenskapensig att man
föruppfattar känslig djurensexempelvis slaktreglerna som mera

amerikanskaandra slaktmetoder. Bland exempelvislidande än
för hålla kosher.reformjudar talar växande skara Motive-atten

för vid borddet möjligt alla judarringen är göra ätaattatt samma
trohet.konstant påminnelse Gudssom en om

53 iReform"Who the AuthenticMaslin, Simeon Are Jews"1996
president för the Centraljudaism MaslinMagazine. Summer SJ.1996. är
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Shechita

fågel hakött och ska betecknas kosher slaktenmåsteFör ägtatt
föreskrifter köttet blod.enligt särskilda varigenom tömsrum

varefterslutligen bort halstring eller saltningBlodrester tas genom
ellerblodet täcks. Avgörande djuret skall kännainteär smärtaatt

under slakten ochlite möjligt innaninteså smärta stressassom
Eftersom djur väl omhändertagetslakten påbörjas. varje måste vara

före efteroch vid god hälsa inspekteras djuret och slakten och
diskvalificeras för kosher.sjuka eller skadade djur utgöraatt

auktoriteter fastslår redan erhöll instruk-Rabbinska Moseatt
reglerna för shechita. Mishna-kommentarentioner GemarasIom

auktorita-bok Hullin regleras bland lagarna slakt. Denannat om
Talmud innehåller också lagar slakt och be-babyloniskativa om

föda.defekter djur olämpliga tillskrivningar görsomav
buden, förklaradeMaimonides, listade Shechita bland de 613som

för moraliska grunden för slaktsättetsedan den i sinår800
utläggning Mos5 12.av

smärtfrittföreskriver djurets död skall såLagen att somvara
djuret skära halsenmöjligt. tillåtet plågainteDet är att attgenom

med slaktaryxa, eller skäraklumpigt sätt,ett att engenom av
förbjudet dödalem medan djuret vid liv. ocksåDetännu är är att

avföda dag fördjur och dess 3 Mos 22:08, attett samma
skall avhållas från döda de tillsammansmänniskor två ettatt

...§4sådant de dödas modern kansätt näratt seyngre

utgångspunkten för utformningen shechita:Mosebok5 är av

ditt område,du alltså, din Gud, har utvidgatOm Herren,när som
fårhan har lovat dig, tänker vill kött du lustså: "Jag äta om nu-

mycket du har lusttill kött du då kött, till.så må såäta ätaatt -
fästadin Gud, utväljer till därden plats sittOm Herren, attsom

för enlighet med vadligger för avlägset dig, du, i jagså månamn
fäkreatur småboskaphar befallt dig, slakta de och denav somav

ofConference of Rabbis och knuten till the UnionAmerican American
Hebrew Congregations.
54Maimonides 1995 3:43.
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har och det hemma dinainomHerren såätaett ortar,g g av P
t1ll.55mycket du har lust

Jacob Milgrom tolkar du, enlighet med befallti vad har"så må jag
dig, slakta" allmän slakt tillåts skall den följaså sånäratt samma
metod vid offerslakt. Särskilt han förintresserar sig Mos5som

och ordval specifikt och förstrikt12:15 21 är termvars ses som en
slakt halsen skärs djuret. innebär MilgromDettaatt attgenom av
förankrar slaktmetoden fixeradtill redan de bibliskaiatt vara
texterna. Torah uppfattas fastslåi därmedDenna utsaga att en
slaktmetod, shechita, skall läras till människorna och denut att
muntliga föreskriverrabbinska lagen metoden. detaljeradeDe
föreskrifterna alltså efterbibliska uttryck förär ettmen ses som
den bibliska etiken.

utförsSlakten judisk slaktare, shoe/Jet. frånharDenneav en en
rabbinsk auktoritet erhållit särskild licens, købbdlø/J, efter etten
teoretiskt följt slakt vid tillfällen underminsttest tre expertersav
ledning.

sammanställning viktiga punkter förgäller denEn av som
judiska kosherslakten innefattar följande punkten

Slakten utförs särskild tränad och licensierad slaktare, shoe/set° av
rakbladsvassKniven skråmamåste minsta° utanvara

föreKniven undersökas och slipas och efter djurmåste varje°
slaktassom

Slaktaren skall hela tiden ha ögonkontakt med djuret°
välsignelse uttalas läggsEn innan snittet°

förs obrutetKniven i drag ögonblicks tveksamhetäven° ett ett-
kan rendera djuret smärta

esophagus, luftstrupen trachea, halspuls-Matstrupen°
åderorna jugular och halspulsåderns förtjockningvein
carotidsinus skärs skadasryggmärgenutan attav

55 Mos 1220-21.5
56Milgrom 172f.1990 s.
57 Weintraub Kashrut Theory, and Class OutlineSteven PracticeLaws -
and bttpM/wwwpswtech.i Nstevenw/jewisb/kosher/changes.html.Notes. com/
58"Shehita" och Lipschutz1971 19981338 20.s. s.
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Blodet heltmåste° avtappas
får dö.djur inteEtt° ett annatse

skyltar skrivit GlattIsrael hardel iEn storarestauranger
följer dede specialiseringkosher. vill därmed VisaDe att en av

djur blivit slaktatkosher". välrabbinska kraven Närutöver ett
utifrån slaktmetodenförklarats kosher självaoch återstår attsom

där lungornaGlatt innebär standarddjurets lungor undersöks. en
och köttetvidhäftningar eller missbildningarhar s.k.inte några år

Därefter lungorna medför alla judar. undersökshelt acceptabelt
omständigheter kan det köttetvidhäftningar och under vissa

glatt kosher.förklaras kosher intemen
och lagtstill enligt riktlinjerna snittetslaktkniven 100%Om är

enlighet med judiskalla regler har köttet slaktatsenligt konstens i
från judiskt håll "Shechitas lagarVanlig slutsatslag. En år att er-

förhumana metoden slakt djur.bjuder den Man är över-mest av
humana och orsakardenna slaktmetod dentygad är mestattom

lidande.djuret ochminst stress

Halalslakt

för troende muslimenUtgångspunkten den Koranenär att ger
och humant.uttryck för det absolut säkert Settär rätt, ursom

lydahennes uppgift Gudsmänniskans perspektiv tjänareär attsom
enlighet därmed.söka känna det och handla irättaattgenom

haramVad tillhör

denuppenbart problem västvärlden inklusive Sverigei iEtt år att
förpackningenskilde muslimen kan ha svårt att veta om en av mer

medförmindre färdigproducerad innehållereller något attmat som
Ärföda.174mm, otjänlig detreligionen klassas somVaran av som

synvinkel för from muslimtillåtet religiös margarinet,ätaattenur
finns innehåller gelatinbrödet Möjlighetenellersåsen att Varan

fett från hjälpa enskildaeller animaliskt härrör svin. För attsom
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varuflödet har hållmuslimer till varningslistori sina gjortsrätta
Otillåten föda.över

skala möjliga handlingar människans vardags-På styren av som
liv och gudstillbedjan det obligatoriska, det merite-äranges: som

det neutrala, det skall undvikas och det förbjudna.rande, som
förViktigt god handling den denvarje intentionen Iär är rätta.att

huvudtraditionen harmuslimska utvecklats rättsvetenskap,en
Shan bygger olika källor. ochavgörandeKoranen ärsom upp-
fattas bland lära godhet, medlidande ochrättvisa, generosi-annat

förYtterligare källa lagen haditherna återgerärtet. en som pro-
fetens ord och handlingar enligt hans följeslagares redogörelser.
Haditherna kan handbok islams praktik och etik.i Enses som en
tredje rättskälla konsensus, idjma, bland resulterat iär annatsom
de rättslärdas handböcker. den islamiska sharia har detaljeratI
fastlagts ochvad tillåtet rituellt vad otillåtet.rentär ärsom som

har förbjudit de sköna Gud har skänktSäg: ting SinaVem som
och allt det goda dem för deras försörjningtjänare Han gettsom

"Allt detta tillkommer detta liv dem ochiSäg: tror,som
skall det förbehållet.Uppståndelsens dag dem ensamma Såvara

framställer budskap fast och klart för alla insiktsfullaVi Våra
människor.

Därmed uppfattas avgörandet tillåtet respektive otillåtetom som
gudomliga föreskrifter vilka den troende skall Islamacceptera.
framhåller aZ-ibøzha asløm ñl-asbyagrundläggande princip,en -
"lagenlighet erkänd alla med utgångspunkt iprincip i tingär en -

Gud skapat allt jorden människan till välsignelse. Detatt
innebär allt tillåtet det definierat otillåtetinte iår äratt om som en

från uppfatt-den laggivande Gud. Enligt muslimsktydlig utsaga
Gud vad halalkan respektiveingenning än avgöra ärannan som

ifrågasättaharam och människa har elleringen rätt vägra attatt

59Sura 7:32.
60 och Abdur Rahman S/øariäz/a.TheDoi,Sura 19842:27 31:18.
Islamic London: Publ.,TaHaLaw. 406.s.
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förlyda/l människa tillhör det skapade har alldeles litenEn som en
horisont för ifrågasätta det gudagivna. Gudkunna elleratt testa
uppfattas ha människans välmående åtanke och tillåtai attgenom

skadliga.bara det och tillbörligt undviks detär rentsom
halal under alla omständigheter medanAllt lever haveti ärsom

det annorlunda med djuren lever jorden. Följaktligenär som
föda godamänniskan det gäller detnär ätaattuppmanas av som

finns förbjudsjorden. hör detDit i visstKoranenmesta men
kött från människoföda.utgöraatt

Ät förTroende de goda skänker uppehälleting Vi ertav som er
och tacka Gud, det honom dyrkar. Vad Hanensamärom som

förbjudithar kött självdöda djur, blod och svinkött ochärer av
offratssådant Gud.som en annan

Muhammad: det har uppenbarats för finnermigSäg "I som
ätbart förbjudet självdöda djur, spilltingentingjag är utomsom

offratsblod eller svinkött det eller det synd tilliär orent som- -
Gud.någon annan

Ät har skänkt för för-alla tillåtna goda Gudtingav som er er
och tacka Gud för välgärningar, detsörjning Hans Honomärom

dyrkar. har förbjudit kött självdöda djurni inteHan änannater av
offratsoch blod och svinkött och det Gud.någon änsom annan

villden nöden detta dentvingar inteMen att ätasom av som-
förbuden och längre hungern honomtvingargår äntrotsa som

barmhärtig.finna förlåtande,skall Gud ständigtatt är-

Med utgångspunkt dessa härleds fyra avgörande restrik-i texter
självdöda djur, blod, svinkött djurFörbud gäller ochtioner. ätaatt

dödade Guds Allah.i änannat namn

Förbjudet för kött självdöda djur och blod och svinköttärer av
och slaktats Guds;sådant kött har i änett annatsom namn
vidare kött djur eller kvävts eller dödatsav stryptssom genom

fallit utförhårt slag eller eller ihjäl ellerstångatssomett ett stup

61 Yusuf Lawful ProbibitedAl-Qaradawi, Tbe and the Islam.1990 in
Delhi: Hindustan Publ., 18, 24.s.
- ochSura 2172-173, 6:145 16:114-115.
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rivits rovdjur har slaktatni inte djuret föreskrivetettav om-
medan det vid liv och djur slaktats hedniskasätt var som-

offeraltare. 63

Ännu detaljerat utvecklas det hela dennai där till tiomer Vers upp
förbjudna led beskrivs. fyra förstaDe har därtill fast-imamerna
slagit hela förbjudengrisen Förbudet blodär ätaatt mat. mot att
härrör hos fråninte judarna den grundläggande uppfattningensom

blodet själva själen. muslimen beror förbudetFöräratt att
blodet betraktat mänsklig värdighet och det kanär motsattsom att
skada människans hälsa. Blodet innehålla och kantoxineruppges
innehålla bakterier, parasiter, virus, kemikalier och droger"nya
Blodet och kött rikt blod används födatill ocksåsom anges
skapa rovdjursbeteende hos människan. Eftersom förtärandeett

blod fara förpotentiell människan det förbjudet ochär ärav en
därför skall blodet maximalt skiljas från köttet. Samma argument

det kan skadligt för hälsan används griskött. Detomattom vara
hävdas icke forskarenamngivna,även sägeratt, att upprepat
fläskätande förminskar människans känsla för skam relation tilli
vad otillbörligt. Uttalanden dessa fårslagärsom snarastav ses

föruttryck behovet avskräcka muslimen från alltsom att att trots
griskött. Försök förbjuden föda denäta ätaatt attgenom ge en ny

benämning betecknas också enligt förbjudet.Koranen som
Ät allt det Guds har uttalats Hansöver,av som namn trorom
budskap. Och detinte Guds uttalatsinteät över;av som namn
då Gud.trotsar

Enligt haditherna skall muslim vid slakten uttala "Bismillaben
Alla/m Akbar". Tasmiyah-principen Guds och takbir-I namn

Gudprincipen innebär Guds skallstörre vidär nämnasatt namn

63Sura 5:3.
° Katme 1986 s.
65Khan, Ghulam Mustafa Al-Dbab/a. SlayingAnimalsfor1991 Food. The
Islamic London: Islamic MedicalWay. Association, 15.s.
66Al-Qaradawi 1990 44.s.
67Sura 6:118,121.
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insiktuppfattningmuslimskoch bygger enligtslakten atten
med Skaparensbevågdjurens livmänniskan inte utanegettar

tillåtel-slaktas med Skaparensdjurettolkasauktoritet. Detta så att
finns hagudsnamnetför uttalavarianterNågra attatt somse.

eller "Gudframläggs inför digochGud, detta Ditttillägget "O är
fram-ochGud, dettaGud. DittGud OIngen ärär större: utom

med angivandeslaktasdjur däremotinför dig".läggs Om ett av
slåstillåtet.blir icke Därigenommedför det köttetattannat namn

hävdartolkningstraditionGuds enhet.vakt omkring En att
utifrånmed ätandetsambandkan skenämnandet Guds iav namn

Gudsosäkra:tillhadithprofeten enligt Nämnnågraatt saen
haram-kan undantagnödsituation såoch Iät". göras attennamn

bort restriktioner.nödtvångbakgrundkött tillåts tarattmot av
exempelvisdet iregleratstriktOckså detta såär ettatt sam-om

hänvisa tillmöjligtdettill intehälle finns tillgång sårätt är attmat
själva hand-Samtidigt detför enskildhunger är ytterstperson.en

Gudfödaotillåten intekonsumeralingen accepteras avatt som
muslimskadenenligt tron.

Dhabh

landdjurtillåtnametoden för slaktdhabh,Sharia reglerar tamaav
utfördförför offer elleravsiktenfjäderfä, Rättoch sig är mat.vare

slaktasskalloch till djuretrelationen till Gudslakt bygger som
föda.användassedan kanmedför djuretoch att som

ShaddadåterberättadeslaktenbeskriverhaditherTvå är avsom
respektive Aisha.ibn Aws

fridBudbärareihåg Gudskommerde saker jagTvå är attsom
allt;påbjudit godhetGud har ihonom har sanning,Iöver sagt:

du slaktar,ochdödadödande ske,måsteså sätt närnär ett gott
kniv ochskalloch sinslakta Så vässasätt.gottett en av ervar

lidande.skall slaktas besparasdjuretlåta som

6 Siddiqi u.å. 36.s.
69Sahih Muslim, Bok 20, 4810.
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fridGuds Budbärare honom befallde bagge medöver att en
ben, och förasbuk cirklar skulleögonensvarta svart svart runt

till honom han skulle offra till Aisha:den. migså Han Geatt sa
den kniven, och han: Slipa den gjordeså Honstora mot sten.sa en

Därefterdet. han den kniven och sedan baggen; hantog
placerade marken och offradeden den samtidigt han Isom sa:
Guds offer,Gud, detta Muhammads,O åaccepteranamn,

vägnar.Muhammads familjs och Muhammads Församlings

sammanställning viktiga punkter gäller för denEn av som mus-
halalslakten innefattar följandelimska momentz"

skall friskt och skador.Djuret utanvara
skall ha behandlats med medlidande och vänlighet.Djuret

Slakten utförasskall tränad muslim.av en
Både djur och slaktare vända Qibla böneriktningen.iär

slakt Bismillah, Allahu Akbar GudsreciterasFöre I namn,
Gud störreär

föremål- förasskarpt exempelvis kniv skall endaiEtt0 en en-
obruten rörelse.

luftstrupenesophagus, trachea och halspuls-Matstrupen0
ådrorna jugular skärs skadas.vein ryggmärgenutan attav
Blodet heltmåste avtappas

djur djur dö.inteEtt ett annatse

djuret skall besparas lidande det skallPoängen är ävenatt om
dödas för gäller enbart själva dödsögonblicketinteDettamat. utan

framhur djuret behandlas till slaktögonblicket. olycksaligaDet
djuret erhålla bästa tänkbara behandling, ochmåste mat vatten
liksom lugnas det dödas.innanatt

7° Sahih Muslim, Bok 21, 4845.
7 Muhammad Mazhar IslamicHussaini, Dietary Concept: G1993

Islamic Food Council of Al-QaradawiPractices. Nutrition America.8C
55f. och Siddiqi 39f. särskildaslakt kamel gäller1990 Förs. s. av

regler.
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Att hos Bokens folkäta

Ahl al-Kitab, Bokensislam betecknas judarna och de kristnaI som
folk, utifrån har skrift, gudomlig uppenbarelse ochatt trorman
profeter. de Bokens folk lever under islam gällerFör sär-av som

finns särskildaskilda regler. Enligt islam motsvarande sättett
för folk.påbud muslimer valt leva bland Bokens Dettaattsom

innebär muslimer Västvärlden söker tillämpa det muslimskaiatt
levnadssättet de lever muslimskt samhälle.inte i Somtrots att ett

och enskildakonsekvens har olika muslimska grupperingaren
muslimer praktiken kommit finna olika lösningar frågani att

slaktmetod.om
be-alternativ betona det traditionella slaktsättetEtt är utanatt

och halalslaktat tillåtet.dövning köttinget inte Kon-är äratt som
för följersekvensen blir närvarande muslimeni Sverige att som

denna inställning blir helt beroende kött.importerat Motsattav
muslimerslutsats bygger inte såmånga ärett attresonemang

frågan. tillämpas rule/Jmf, tillåtelse-principen.insatta i Då Den ut-
från femteden himmelska måltiden:går Suran, Den

förbuden hunger,drivs bryta inteOm någon ovanatt mot av av
lust överträda dem, skall han finna Gud ständigt förlåtande,att
barmhärtig."

länge handlar god Slutsatsen blirinte iSå attvet, tro.man man
kött, undantaget griskött, kan god Mellan dessa olikaiätas tro.

finns antal andra lösningar dilemmat.positioner ett

fördag har all god, hälsosam föda blivit tillåten ochDenna er;
födan fick äldrehos dem del uppenbarelsen tidi ärsom av

dem.för föda förtillåten och tillåtenärer er

Eftersom judar och kristna bokens folk upplevs stå närasom
muslimerna tillåts deras halal med undantag det imat somsom av
grunden haram. tolkningar gäller de fall de kristna vidOlika iär

helgonslakten Gud, exempelvis Jesus,nämnt änett annat ettnamn

72Sura 5:3.
73Sura 5:5.
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grundkyrka. det då blir harameller Vissa ettatten menar av
halal då slaktenGud medan andra gjortsän sägerannat avnamn

Bokens folk. blir då skall betraktasSverigeFrågan om som en
blir kött slaktatsekulär Konsekvensen jakande attstat. ettav svar

Dilemmat lösesslakthusen kan "kristet.vid inte genomses som
muslimskaanalogislutledning. På sätt oavsettstatersamma somen

ochstyrelseform betraktas muslimska länder kan Sverigesom
det tillåtet dessaandra Västländer kristna. Därmed blir iattses som

från affärerna halalslaktat.länder kött det inte äräta även om
slaktmetodenMuslimska rättslärde enligt Malikiskolan attmenar

folk slaktar. Yusufbehöver den muslimska Bokensinte närvara
biffkyckling ochAl-Qaradawi skriver köttimporteratatt som

Bokens folk dödat det medfrån tamboskap halalär även om
elektrisk liknande. länge de det lagligt enlig-chock eller iSå anser

förderas religion det halal osshet med majoritetEnär
den muslimska.rättslärda dock metoden Detmåsteattmenar vara

fall praktiken begränsningar tillämpningeninnebär ii iså stora av
folk.slakt enligt Bokens

Vilddjursjakt

delar det svenskatiden för älgjaktVarje underår storaengageras av
och be-samhället jakten. Traditionen, berättelsernai myterna om

drifter, älgkronorlyckade skott och grandiosa många.är

det kalvenmellan de tallplantorna sistaNågra ärsteg nysatta
kalven ochhinner med. ökar travtakten vid skottet jagKon mot

Ytterligarehur från Erlings studsare slår bogen.kula i ettser en
vid cirkelskott avlossas älgkon vidare i någraruntenmen rusar

framfrötallar. ochErling ställer sig i matartornet en nynu upp
Älgkonkula. anledning rakt skytten.vänder Dånågon motav upp

utgångshålet. Erlingden röda blodfläcken görrunt en nyser man
ochplötsligt till. bromsaranläggning älgkon vacklar inHonmen

hyggeriset med brak. Erlingvälter stendöd till ivänster ett upp-
ligger ochtäcker plötsligt älgkalven fortfarande vid liv. Denäratt

74Al-Qaradawi 1990 62.s.
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sparkar med bakben. Snabbt kliver förErling jakttor-vänster ner
och framlångsamt med studsaren beredd.sig På 40net smyger

halsskott.håll avfångar han kalven medmeters ett

berättelse jakttidning inramad trollstenar ochDenna ärur en av
mossbeklädda gigantisk pelarsal med drömska älgjakts-igranar en

del vardag med idylliskaDet jägarens återgesärpass. en av som
beskrivningar. med fram efterSituationen älgkon som susar
skottet och kalven ligger och sparkar helt ovanliginte iärsom
älgskogen.

Jakt i svenska skogar

vilt djur träffa huvudeti och hjärnan.Ett språng svårt iär att
Risken för skador och till huvudet angränsande delari ärmun

medför regel siktar djurets bog därDet jägarestort. att en som
lungor och hjärta och träffyta.säkrare älg för-Enstörreger en
flyttar eftersig i medeltal cirka lungskott. dåharDet35 meter ett

sekunder och älgen blir eftermedvetslös syrebrist tillgått 30-40
hjärnan. Skulle skottet träffa eller hjärtat kan älgen springaaortan
under till sekunder. lungskott råbock tillåtatio kaniEttsex en
bocken faller."springa den djurinnan vissaAtt30-40att meter
faller "knall fall" förklaras.och kan

omedelbara knall och fall-verkan vid bra hagel-Den som ses
träffar vid kulträffar med hög anslagshastighet,vissa berorsamt
den ögonblickliga funktionsstörning uppkommer i ryggmärgsom
eller hjärna vid dessa skottskador" varvid djuret vilje-"intetyper av

kan från platsen.mässigt sigröra

75Lewenhaupt, Johan trollskog" Svens/eja/et"Språngspåri i1995 10,nr. s.
10.
76Rökeri, DärförOle stannade bävern skottplatsenBengt 1996 inte i
Svens/ejøz/et 20.nr. s.
77Lundvik, Bertil Hyggesbock med Svens/eja/etvittne i1996 6/7, 38.nr. s.
78Röken 19% 20.s.
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förklarar ocksånaturparkKolmårdens djur- ochvidVeterinären
sparkrörelser.djurens

och halsryggmärgskott hjärnaavlivasAlla djur motgenomsom
framför allt med bakbenen,kraftiga sparkrörelser,medreagerar

träffats ochefter det djuret minuterfrån cirka sekunder några30
andningsstillestånd direkt, medanframåt. dessa skador inträderVid

efter tilloch upphörunderhjärtfrekvensen ökar minuternågra tre
minuter.fem

detbrukar benen.skott älgjakten sitta i OmSnabba dåliga i är ett
betydligt snabbaredet älgenframben avskjutet änär stopparsom

medförför älgjaktbestämmelsedet bakben. Enär attett nyom
livshotandetidigareblodspår,påskjuten älg visar motsomen
förmodligen kravinnebäravräknas från licensen.skada, skall Detta

efter-säkerhet skjutningenfrån den jaktgruppen istörreegna
fyllts medkvotenteoretiskt kan slutjakten innantasom annars

fällda älgar
säkerligen vanlig-stöthundar tillhör inteDovhjortsjakt med

fårfartansenlig innan jägarenDovhjortarna iheterna. jagas upp en
synhåll.dem inom

skade-och hel delofta chansartade skottinnebärDet många en
Å välde här hundarnasidanskjutningar andra någraär av

djur ochifatt skadeskjutnafungerande attackhundar. hinnerDe
själva.ståndskall eller dödar demskäller antingen

trofébockarna,för kalladeförhållande gäller desärskilt såEtt
skick-medaljhorn.medmedelålders eller äldre råbockar Denstora

redan viddödande skottetsäkerligen detjägarkårenliga sätter
får förmodligenråbock med horntillfället. skadeskjutenförsta En

79Röken 1996 20.s.
80 Svens/efa/etijämtland"Jaktgäst iEkeström, Peter 1996 nr. s.
8 iAllt jakträckerbloddroppe GAndersson, Stellan ..."1996 En om

17.vapen nr s.
82 Svens/eöverväxeln"Dovhjortsjakt iMadeleineThörnquist, 1996
jakt 53.nr. s.
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det dödandeinte nådaskottet huvudet eftersomi det kan skada
hornet vilket ska och eftertraktadbli trofé.sparas en

Samtidigt skall svenska jägare bra utbildade ochsägas äratt
skickliga verkställai sitt det årliga behovet avskjutning.värv att av

tillhör jaktens förutsättningarDet och konkreta verklighet inteatt
alla skott träffar exakt där jägaren diskussionenavsåg. Den stora
gäller ingalunda djurets eventuella lidande dödssätt eller igenom
hur hög grad djur upplever avskjutning.innan Viktigt ärett stress
däremot hur kan skadeskjutningarminimera och därmedman
medverka färretill slarvskott.

Jakt för judar och muslimer

och sunnah rad frågorKoranen kring muslimers jakt.tar upp en
Detaljerade finnsregler för hur jakten ska till och med vilka

den kan ske. Viktigt dock jakt endast får syfteske iär attvapen att
föda eller djuret. Profeten Muhammednyttaannan av sa:

dödar förOm skullnågon nöjes kommeren sparv attsparven ropa
dagDomens dödadeO Den onödanHerre mig ipersonen

dödade för ändamål.Han mig inte något nyttigt

innebär jakt förDet skull ellernöjes tillåts förinteatt sportsom
muslimer.

Jakt utifrån judisk ståndpunkt enkel. för födaJakt inteär är
tillåten eftersom de djur kan föda strikt begränsade.utgöra ärsom

möjlighet jakt för skull.En nöjes Rabbinskaär motsätterutsagor
sig starkt tanken jakt djur och det har till och med hävdatsav att
den jagar värdinte jude.är namnetsom

83 al-Nisai.Berättat Al-Qaradawi 1990 64.av s.
84"Hunting" Encyclopaediai judaica.1971 Vol Jerusalem: Publ.Keter
House, 1111.s.

38



GUNNERGÖRAN

Idealtillstånd djuretikoch

be-kunnaefterföljd skulleAdamsidealtillstånd iMänniskan i ett
sufismen harmuslimskadenvegetarianer.tecknas Inomsom
uppfattat dettadå devaltslevnadssättvegetarisktemellanåt ett

harkretsarjudiskaOcksåideal. iandligthögt vegeta-enettsom
heltför fromme intehar denmöjlig Dettalivsstilrisk varit Väg.en

finns förfortfarande vissabehovetdådjuruteslutit slakt av
dylikdjur.slaktadefrån Enkommerföremålliturgiska rättsom

tankenförverkligabästadetlivsstilvegetarisk sättet omattvore
och djur imänniskaoch inplaceralidandedjurentillfogainteatt

systemet.biologiskadet större
föda finnstilldjuranvändermänniskanOckså när samma

lidandelitetillfoga djuren såuttrycktidé kvar,bärande attsom
svenska djur-och dendjurBåde religionernasmöjligt. synsom
kritiska iönskan.för denna Detuttryckskyddslagen mestger

behandlingendå imänniska kommerdjur ochmellanrelationen av
slaktenkonventionella inomdenslakt.underinför och Attdjur

djureninför behandlingenkänsloroch starkafrågorväckerEU av
ochinför slaktundertill slakt,under stressmomentettransporter

TV-reportagereaktionernaslaktögonblicket visarsjälvaunder
hanteringdennarubriceraslakthus. AttEuropas grymsomom

gällerGivetvissjälvklarhet.misshandel djur utgör snarast enav
konventionell slaktmedsambandall hantering idetta intet sätt

livshållningvegetariskbedövning.hjälp Enutföres med avsom
gällerdettaslaktsättfråganförbikommaskulle givetvis menom

konventio-djur siginför all slaktutsträckningi vareavsamma
föreskrifter.muslimskaochjudiskaenligtnellt ellersätt

traditionerstarkahar alltsåislamochjudendomenBåde av
djuretik.högt hållen Denochmed djurmedlidande ärsomen

blir dårättfärdig. inteDetdjur kan inteett ses sommotgrym
slaktasplågsammadjur minsthurendast fråga sätt utanomen

till.avelnoch hur Härlever gårmedan debehandlasockså hur djur
därländerdeaspekt.ytterligare Ipåpekaviktigtocksåär att en

det givetvis såslaktmetodhalal tillåtenkosher och är attår som

85 shofar-hornet.ochTefillinhärExempel är
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hanteringen helt underställda övriga Sanitära och djurskydds-är
aspekter respektivei land. harSå exempelvis jordbruksministern i
Israel nyligen kritiserat vissa slakterier med kosherslakt för deatt

harinte tillräcklig standard.sanitär handlarDet ha respektattom
och medlidande tillfoga liteAtt lidandeså möjligt både närsom
det gäller djurhållning och hantering slaktdjur.av

Djurskyddslagen
Intentionen bakom judiska och muslimska slaktmetoder är att
skydda djuret och det för lite lidandeså möjligt.utsätta Isom
detta sammanfaller intentionen med den svenska djurskyddslag-
stiftningen.

I nazismens skugga

förbjöds skäktningen1937 i Sverige. Beslutet fattades enligt slakt-
lagen gjorde frågan till djurskyddsfråga. Vilka då be-som en var
vekelsegrunderna för denna lag I propositionen inför beslutet
skrev departementschefen:

hurOavsett det förhåller medsig graden lidande skäkt-vidav som
ningen tillfogas djuret, föreligger andra omständigheteräven som

förtala skåktningsförbud. kan såledesMan bortseinte frånett att
skäktningen motbjudande och intryckgör råare åskå-ett mera
daren bedövningsslakten. Vidare beaktas,än måste detatt
otvivelaktigt för delar folk framstårvårt stötandesåsomstora av

sådan slakt lagligen tillåten, och kraftigär opinionatt en att en
kräver skäktningen förbjudes."att

Ögren,tyder,Detta enligt Kenneth leddeopinion tillatt en att
lagen gick igenom belagda djurskyddsaspekter.änsnarare

86"Business Brief" The1996 Jerusalem oktober.Post. 31
87Proposition 1937:188, 59.s.
88Ögren, Kenneth "Koscherslakten1994 tillåts från Europakonven-1995
tionen, religionsfriheten och skäktningen." iMultiet/aica 14, 11.nr. s.
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judiskt håll har rätteligen påpekats lagen insatt iFrån att ett
internationellt kan anti-shechita perspektiv.i Imönster ettses

1800-talet motstånd den judiska slakt-mitten växte ett motav
fram förbjöd slaktformenformen Tyskland. Schweiz redani 1893

medan och införde förbudet TysklandBavarienNorge 1930, 1933,
och Italien därpå. Under andra världskrigetSverige året1937 var

shechita förbjudet alla områden underställda Tyskland. Diskri-i
mineringsombudsmannen har påpekat samband med krigs-iatt

upphävdes förbudet alla länder där det införts underslutet i1945
den nazistiska Schweiz ochi Sverige.Norge,utomeran

SFS 1988:534Djurskyddslagen

utfärdadesfrån upphörde och med lagiLagen 1937 1988-att en ny
med grundläggande bestämmelser hur husdjur och djur i06-02 om

fångenskap hållasskall och behandlas. läggs basen§I 2 attgenom
skall behandlas väl och skyddas onödigt lidande ochDjur mot

återfinnssjukdom." lagrum berör slakt ochiDet 13 14:som

förs och slaktas, skall fråndjur till slakt de de skonas§ När13 när
onödigt obehag och lidande.

Husdjur skall vid slakten bedövat blodet§14 när tappasvara av.
åtgärder vid slakten får vidtas djuret dött.Andra inte innan är

följdstycket första gäller djur tillmeningen inteFörsta ettom av
sjukdom olycksfall slaktaseller måste genast.

eller, efter bemyndigande, jordbruksverketRegeringen regeringens
får föreskrifter från första förstameddela undantag stycketom

kaniner.för fjäderfä ochmeningen

här tydlig krav bedövning blodeti sitt innanLagen är tappas av.
halalslakt för-Därmed kosher- och traditionell utesluten. Iär

arbetet till lagen talas enbart kosherslakt.i propositionen om

89"Shehitah 1971, 1340.s.
°° Förarbeten rskrSFS Prop. 1987/8893, JoU 1987/88:22,1988:534.
1987/88527.
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försEuropeiska konventionen skydd djur till slaktom av som
Därmedhar godkänts Europeiska råd. ocksåunionens ärav

djur föreanslutet till bestämmelserna bedövningSverige om av
slakt. finns också möjlighet bevilja avvikelserHär atten passus om

samband med slakt enligt religiösa ritualer.i

Dispensförfarande

för för fjäderfäundantag ochsista i §I 14 öppnasmomentet ett
finns fastslårkaniner. reglerat lag dessaiDetta 1991:404 attsom

får föregående huvudet skiljsslaktas bedövning attutan genom
från kroppen. Djurskyddsförordningen från Jordbruksdeparte-I

föreskrivs:1988mentet

före snabbt blir med-Bedövning slakt skall ske djuret§ så30 att
får Jordbruksverket fårvetslöst. Medvetandet återkomma.inte

meddela föreskrifter vilka bedövningsmetoder fårom som an-
vändas. Förordning 1991:1455.

får föreskrifter från§jordbruksverket meddela undantag31 om
kravet bedövning första stycket djurskyddslageni §14

fjäderfäför och kaniner. Förordning 1991:1455. SFS1988:534
1988:539.

föreskrifter§jordbruksverket får meddela ytterligare slakt32 om
1991:1455.92fall.och avlivning djur andra Förordningiom av

innebär den svenska lagen tydlig. slakt djurDetta Ingenäratt av
fjäderfä muslimskoch kaniner, enligt judisk ellersigstörre än vare

föreföreskrift, kan djuret bedövats släkten.äga utan attrum

91Council decemberDirective 93/119/EC. 22 1993.
92SFS 1988:539.
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Frännnandetrosbekännare-enIüstoñskt

nedsmg

plurali-främmande trosbekännare,Religionsfrihet, människorätt,
Ändå härinförkännsbegrepp i Sverigeigen år 2000. ärärtet som

frånhärrör slutethämtade dokumentbegreppen 1860-som avur
för svensk religions-nyckelperiodkantalet. Dessa år sägas vara en

hadetrosbekännare.till "främmandefrihet och relationen 1866
Andrainvalts riksdagensHölei ihemmansägaren PerssonPer

fått första baptist.RiksdagDärmed hade sinSverigesKammare.
ochden förstaBaptistförsamling erkändesVåmhus 1868 som

dissenterförsamlingen igodkända lokala baptistiskaenda statenav
religionsfri-Stockholm anordnadesSverige. årI ett stortsamma

religionsfriheten ochtill försvarskrifter publiceradeshetsmöte, av
bådaflitigt riksdagensomfattning diskuteradesreligionsfrihetens i

kamrar.
lyft fram judar ochlicentiatavhandlingharAlwall siniJonas att

förtvångsdöpteskristnades ochunder 1600-taletmuslimer att
judisksvensk.lutheran blevassimileras. Blev När enmanman

försam-bildades upplöstesförsamling med några 1685personer
statsmakten. Juderegle-landsförvisadeslingen och judarna av

med tillskyddsjudafbetecknade judarna1782 rättmentet som
skydddettarabbinsk domstol.ochgudstjänstutövning Föregen en

betraktadesuppenbart defick betala och det inteär att somman
första tillriktiga svenskar. Toleransediktet 1838 stegetvar

dithän denoch hadereligionsfrihet för judarna nått1873 attman
Riksdag.första invaldjuden blivit Sverigesi

främmande trosbe-kom utländskasärskilda dekretGenom
och församlingararbetade bildatkännare Sverigei att er-som

ochoch reformerta erkändesAnglikanerkännas 1741staten.av
trosbekännarefrämmandeberäknades antaletkatoliker 1781. 1860

93Alwall 1996 69.s.
94 Stockholm:förslagutlåtande och PDissenters/eatte/eommitténs 1907
Palmquist, 55.s.
95 rättigheterinvandring och judarnasuppgifter judiskFör närmare seom

73ff.Alwall 1996 s.
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omfatta församlingarjudar med Stockholm, Göteborg,i1.155
Norrköping och Karlskrona. Antalet främmande kristna trosbe-
kännare till engelsk-reformerta i525 Göte-105angavs varav var
borg och katolska Stockholmi alltså relativtDet319 småvar

tydligt definierades de eller deras föräldrargrupper attsom genom
invandrat till underSverige drygt hundra tid. vanligaårs För
svenskar gällde "den evangeliska läran allenarådande.rena som

hade stockholmsdamer konverterat till1858 t.ex. sex som
katolicismen blivit landsförvisade.

förorsakade problem förDet religionslagstiftningensom var
dock den växande läsare baptister, ochseparatistergruppen av -
nyevangeliska bildade församlingar och skaffadesom egna egna-
gudstjänstlokaler.

Främmande trosbekännare och deras religionsöfning"

utfärdades förordning "Främmande trosbekännare och1860 en om
deras religionsöfning". bilda dissenterförsamlingar fast-Rätten att
slogs. Svenska medborgare fick därigenomår18över rätten att
utträda statskyrkan för ansluta till konungen godkändsigattur av
församling. församlingsbildning skulle trosbekännelse ochFör
församlingsordning medsändas ansökan till konungen.i indi-För
viden förmaningarskulle från och föregådomkapitelpräst rätten
till utträde. Samtidigt förordning för den,ansvarantogs en om

träder till eller utsprider villfarande lära. dennaGenomsom togs
bestämmelsen bort föreskrev landsförvisning förlustochsom av

och borgerliga rättigheter föri den avföll frånSverige denarv som
evangeliska läran. förkunnadeDen lära strid medirena som en

den evangeliska läran skulle dock straffas med böter ellerrena
fängelse till år.ettupp

lagenDen viktigtgivetvis till1860 är vägenett stegnya
religionsfrihet i Sverige. längre kriminelltDet inte utträdaattvar

96Dissenterskatte/eommitténs utlåtande ochförslag 1907 57.s.
97Svärd, Lydia Väckelserörelsemas fal/e Andra kammaren1954 i 1867-1911.
Stockholm: Svenska Missionsförbundets förlag, 201.s.
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före-själva utträdet kringgärdadesSvenska kyrkan även avomur
syftenskrifter. Samtidigt fanns sannolikt bakomliggande att

kringgärda ochde strikta bestämmelserna separatistersgenom
reagerade denbaptisters verksamhet. negativtBaptisterna nya

uppfattade bildalagen. Anledningen rätten att statenattvar man av
eftersom dåerkända församlingar inskränkningsom en man

frihet och verksamhet medunderkastade begränsningarsig sinav
utförligför påföljande bestraffning. lång och skrivelserisk I en

decem-med namnunderskrifter till denjustitieministern 294.116
ståndpunkter. Bland påpekadeklargjorde baptisternaber sina1862

till kyrkobruk och andaktsutövninginskränkningar rättenattvar
kyrkogårdendast fick församlingens kyrka, bönehus ellerske inom

hadefrämmande trosbekännare inrättaliksom inte rätt attatt
undervisningsanstalter.skolor och

Våmhusfrämmande iDe trosbekännarna

Baptistförsamlingerhöll Våmhus inomjanuariDen Mora18684
fri överensstämmelse medtill religionsutövning i 1860rättpastorat

frånansökandissenterlag. Redan den inlämnasjuniårs 30 1865 en
församlingen samfundet "Svenska Frikyrkan.99bilda Detattom

skrivelsen undertecknad exakt likaintressant ärär attatt avse
har ansökan be-kvinnor totalt majmånga 54. 17 1867män,som

sökandehandlats med deoch avslås motiveringregeringen attav
föreskrev. Eftertilldelats de dissenterlageninte varningar atttre

erforderliga inlämnasbaptisterna till erhålla varningarsett att en ny
kvinnor ochansökan den december underskriven12 1867, 31nu av

Efter inlämnades skrivelseunderhandskontakter i31 män. en ny
dissenterförsam-vilken ansökan lokalklart avsågatt enangavs nu

Baptistförsamling. domkapitlets inrådan god-Våmhusling, Mot
dissenterförsamlingansökan. medkände regeringen Den

98 anledningtill kungl. medMaj:t 1860-årsBaptisternas petition av
Återfinns Svenskahelhet Nordström,dissenterlag. ii sin NJ. 1928

Baptistsamfundets historia. Del Bokförlag,H. B.-M:s 20-43.s.
99 158ff.Nordström 1928 s.
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främmande trosbekännare blivit godkänd bestodstatensom av
frånalltså dalmasar och kullor byarna DärmedMora.runtav

framstod det också klart med främmande främlingmenadesinteatt
oliktånkande religiösa frågor. ansökte församlingeni till1890utan

befriad frånkonungen bli kravet föra kyrkbokatt attom
alternativt dissenterförsamlingenupplösas. Beslutet innebaratt att
upplöstes och övergick till bli baptistförsamling.vanligatt en

finns befolkningsstatistik redovisar främmandeFrån 1870 som
trosförvanter församlingarlegaliserade med kyrkobok-i egen
föring. församlingen Våmhus med medlemmariFörutom 275
angeszl°°

Romersk-katolska Stockholm, Göteborg och Malmöi 512
Rysk-grekiska Stockholmi 28
Fransk-reformerta Stockholmi 27
Engelsk-reformerta Stockholm och Göteborgi 147
Mosaiska Stockholm, Göteborg, Norrköping ochi
Karlskrona 1.5 74

främmandeDärtill trosförvanter skilda orterangavs som
kyrkböcker fördaregistrertas Svenska kyrkansi Depräster.av

samfund detta redovisas var:°större sättsom

Romersk-katolska 61
Metodister 58
Baptister 1.641
S.k. Separatister 86
Främmande kristna trosförvandter

trossamfundangivetutan 440
Mosaiska 262
Mormoner 297

Medan den förra bestod den deangivengruppen var noga senare av
främmande trosförvanter kommit kontakt medi i sittprästerna

jämförelselokala arbete. kan BaptistsamfundetsSom nämnas atten

10°Dissenterskattekommitténs utlåtande ocbförslag 1907 59.s.
101ibid- -
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församlingar med totaltförstatistik år 8.6171870 217noteraregen
fördubbling sedanmedlemmar. innebär iDet 1860settstort en

framåt tidenoch ytterligare i registrera-år 19.00010 övervar man
helt klart denmedlemmar Vid 1860-talets slutde storavar

baptisterfrämmande trosbekännaremajoriteten i Sverigeav
anslutit till rörelsen.spridda hela landet och nyligen sigöver som
föreslog flera reformerlagförslag från Lag-UtskottetEtt 1868

Riksdagsdebattengällande religionsfriheten. Invändningarna i mot
för främmande trosbekännarna.förslaget målade devarningar En

argumenterade med vill haledamot i Sverige inte jesuit-att man
försam-skolor föredrag anabaptister ellereller iav mormoner

frånalla avveklingarna främmande trosbekännarnaDe somvar
officiella "den evangeliska läran, vilketden beteckningen rena

förslag mildrat till den evangeliskt-lutherska.liggande Före-
med ordspråkarna för utvidgad religionsfrihet argumenterade

som:

kyrkosamfundetförbi, då det kantid borde likvälDen vara ena
förkättra det kyrkosamfundet kan tilltrodet andra, då sig attena

"den allena saliggörande kyrkan, kan siginom sig sägasomega
läran.uppfattathafva absolut den kristnarättensamt

försärskilda religionsåsigter kännabekännare sigDessa när-
och skola icke kännakränkta heligaste rättigheter sigvarande sinai

förr, erhållit full trosfrihet ochtillfredsställda och belåtna deän
öfverensstämmer med derasrättighet det åsigter,sätt,att som

gudstjenst.°5utöfva sin

derföre fästa Eder uppmärksamhet,ber mine Herrar,Jag att
lika tänkandederpå, rättigheten komma tillsammans medatt att

m Nordström 1928 339.s.
103 förhandlingarkammaren den majSäve i KammarensHerr Första 1868.15

1V:396.1868,
104 förband-Hasselrot kammaren deni majHerr KammarensFörsta 1868.15
lingar 1V:3 94.1868,
105 för-Friherre Carl Raab, kammaren den maji KammarensFörsta 1868.15
handlingar IV:412.1868,
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och öfva gudstjenst, ofta deraf behof,de enskilde kännaså utgör
för troslifvet.1°°villkor samvetsfriheten äfvensom föri viss månett

Riksdagen beslutade dissenterlag och anhöll1869 att anta en ny
författning frågan. framlades ochi propositionEn 1873om en ny

föranledde dissenterlag hade laga kraft ända tillårs1873 1952som
religionslagstiftning.års

Religionsfrihetsmöte och Johannes Baptista

kallades till "Religionsfrihets-möte deDen i20 1868mars
Syftetsalon Stockholm. skapaCroix i opinionsyttringattvar en

skulle påverka den svenska riksdagen stöd till utvidgadsom genom
religionsfrihet. mötestid lokalen fylldtimme innanEn utsatt var
med försöktmaximala och tusentals ha1.300 personer angavs
plats Bakom inbjudan stod medlemmar tillhörande "den
lutherska kyrkan, den romersk-catholska kyrkan, den reformerta
kyrkan, Baptist-samfundet församlingen".°8och den Mosaiska
Flera talare ställde frågan religionsfrihet fanns ochi Sverigeom gav

utifrån finns förBetraktas däremot talen detnej. gränsersvaret om
religionsfriheten gick ståndpunkterna Flerai sär. gränsensatte

och till dels betecknademuslimernagentemot mormonerna
muhamedaner utifrån frågan månggifte. också andraMenom

gjorde gällande. judiske rabbinen Lewysohnsig menadeDenröster
judarna funnitslära kunde begära utvidgadi år3000att vars

religionsfrihet såväl Catholikerna, hvilka räkna ellerår,1800som
Turkarne, räkna eller till och medår, Mormonerna,1200som som

06 Björck, Andra kammaren den Kammarensförband-i majHerr 15 1868.
lingar IV:502.1868,
107Alm, Berättelse Religionsfribets-mötet de Salon1868 i Croix iom
Stockholm, den Stockholm: Wilh.Mars C.20 1868. Hagman.
108 ledande från sammanhangen bakom inbjudande olika stodAtt personer
framgår efternamn:enskilda vid "Alm, Beskow, Broady,när nämnspersoner
Cassel, Drake, Edgren, Elmblad, Eysden, Forssell, Hirsch, Johansson,van
Lewysohn, Liljencrantz, Lund, Palmqvist,Moro, Norman, Nyström,

och Wiberg". AlmWennersten 1868 s.
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hanrabbinentiotal.1°9 alltsåkanske Detfunnits närärett sompar
här beteck-muslimerna,religionsfrihet också inkluderartalar om

nade turkar.
religionsfrihetenacklamation såinstämde i attMötet genom

öfverensstäm-landetblifva imöjligt bör sanning isnart ensom
paragraf uppfattadesRegeringsformen".melse med Denna§16

ochordningensreligionsfrihet den allmännafulltillförsäkra inom
medgavgrundlagenProblemet detsedlighetens gränser. attvar

förordningarochinskränkas andra lagar såsomuppfattades 1860av
förordning.års

bland dettadebattörerna vidtongivandedeEn möteannatav
JohannespseudonymenUnderbaptisten fil. dr Erik Nyström.var

fyra brev till lutheranenskrift formskrev han iBaptista 1868 aven
uppmanade till diskussion.Axel. Johannes Baptistaoch teologen

medvälkommeninvändningarhadeDen argument somvarsom
utformningenDärmed blev helaståndpunkter.vederlade hans av

Ändåfrihet.frihet ochtill ordetsboken uppmaning samvetetsen
Redaninriktadefrihet han sigdet specifikt religionens på.var mer

religionsfrihet:definitionförsta börjanbrevetsi en avgavs

religiösaalltreligionsfrihet rättigheten uti rörär att ensatt som
borgerligaverldsliga elleroberoende allaeller andliga lif vara

harhvarje menniska utiord den rättighetlagar; med andraeller att
följadyrkan endast sinochbekännelse sinsin sin över-tro, egen

kyrkliga eller borgerligaförfång sigtygelse, någrautan vare
inskränkninganmellertvångslagar

religiösaoch dendet religiösa livetideala tillätDet stat somvar en
beroendefrågoravgörandeinställer sig tvåexistera. Häratttron

dåliv, behöverallt religiösttillåteragerande. Om statenstatens
stickföreteelser idras stävgränser motgentemot synessom

allttillåterVad händer inteoch målintentioner statenomstatens
livreligiöst

m9Alm 1868 28.s.
O Stockholm:Religionsfri/aet.brefom PJohannes 1868 FyraBaptista,

Förlag,Palmqvists s.
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Slutsatsen blev avseende religiösa och brukmeningar äratt
människan endast införansvarig Gud. skall lämna religionenStaten
fri. Sekterna skall verka fritt därförjust uppfatta-sanningenatt
des bli Baptistas och avslutningsorduppmaning "Detsegrare. var:
bästa kan till religionens fromma detta: lemna allgöra ärstaten
forskning fri, öfvertygelseall fri, all fri, all gudsdyrkanyttringsrätt
fri. fortsätter han:Så

samhälle vill ifrånDet religion fruktarmig min jagtagasom
mycket mindre det samhälle fordrar sådan mig.än Ensom en
konstitution religiös, sjelf oreligiös, för-miggör görstatensom
utsåvidt skänker dennajag konstitution lsamtycke.mitt

friheten kräver erkännandeDen den andres frihet.ettegna av
och religionens frihetKampen mycket intensivsamvetets-om var

kring både bland religionernas företrädare, bland allmänheten1868
och riksdag.i Sveriges Till dels handlade det definiera vadattom

svenskt och vad främmande. Främmande trosbe-som var som var
kännare, de katolikersig Stockholm,i anglikaner i Göte-vare var
borg, judar i Karlskrona eller baptister Våmhus,i främ-intevar
lingar samhälleti del det svenska samhället och dessutan en av
medborgare. skilde fråndemDet svensken allmänhetisom var
deras trosuppfattning. till ochRättensamvetes samvetets
religionens frihet.

Skydd för religionsfriheten

rad internationella överenskommelserEn behandlar religionsfrihet.
Politiskt och moraliskt betydelsefull den Allmänna förklaringenär

de mänskliga rättigheterna NationernasFörentaantagenom av
generalförsamling den december Artikel lyder:10 1948. 18

har till tankefrihet,Envar samvetsfrihet och religionsfrihet.rätt
innefattar frihetDenna byta religion eller ochrätt att tro att ensam

eller gemenskap med offentligti andra eller enskilt sinutöva

1 Baptista 1868 75.s.
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gudstjänstandaktsövningar,undervisning,religion eller tro genom
sedvänjor.iakttagande religiösaoch av

svenskharoch undervisning iandaktsutövningGudstjänst, en
religiösamedhar detdefiniera. varitlätta Svårarekontext varit att

svenskadenkommit in isedvanor, uttryck inteett som
för förarbetetredogörelsenReligionsfrihetslagstiftningen. Enligt

till-sedvänjoruttrycket religiösatill deklarationen togs
specielltförWorld OrganizationAgudath Israelskyndan attav

betingadereligiöstinnebärinkludera skäktning. Detkunna att
inkluderaskom iförarbetetbeteendenhandlingar och via att

deklarationen.
ratificeradevägledandefrån deklarationerTill skillnad ärärsom

Internationella konven-förförpliktande Denkonventioner stater.
rättigheteroch politiska Förentamedborgerligationen antogs avom

träddeoch idecembergeneralförsamling den 1966Nationernas 18
kraft Artikel 181976. utsäger:

samvetsfrihet och religions-tankefrihet,tillskallEnvar äga rätt
till ellerfrihet bekänna siginnefattarfrihet. Denna rätt antagaatt

ellerfrihet iochefter valellerreligion atteget ensamtroen
religionenskilt,offentligt eller sinandra,medgemenskap utöva

sedvänjor,iakttagande religiösagudstjänst,eller avtro genom
undervisning.ochandaktsutövning

frihetinskränkakanför tvång,måIngen utsättas attenssom
efter val.ellerreligionbekänna till ellersig egettroantaga en

endast under-ellerreligionfrihet måstesinEnvars utöva troatt
nöd-lag ochiangivnasådana inskränkningar,kastas ärär somsom

hälso-ordningen,säkerheten,skydda den allmännaförvändiga att

2 Översättning för deinformationskontorenligt NationernasFörenta
finnsdess helhet i Dunér,FörklaringenKöpenhamn. iländernanordiska i
JuridikStockholm:mänskliga rattigheterna.och de 8CBertil 1995 FN

175ff.Samhälle, s.
H3 UniverselleDéclarationsignificatio delaVerdooth, NaissanceA. 1964 et

Ögren178ff och 1994Høomme. Louvain 13.dedes Droits s.s.
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vården eller sedligheten eller andra grundläggande fri-personers
och rättigheter.

förpliktarKonventionsstaterna respektera föräldrarssig och,att
förekommande fall, förmyndaresi frihet tillförsäkra barnsinaatt

den religiösa och moraliska uppfostran, i överensstämmel-stårsom
med deras övertygelsemse egen

den allmänna förklaringI åtföljer konventionen förklaras vadsom
med religion.sin betonas"utöva" Deträttensom attmenas att

innefattar bred variation handlingar. Vid sidanutöva en av om
ceremoniella handlingar kan det innefatta seder iakttagandesom av
matföreskrifter liksom bära klädedräkter huvudbonader. 5att som
Sverige har ratificera konventionen förpliktat sigattgenom att
följa den.°

Svensk lagstiftning

den svenska regeringformen finnsI religionsfrihet inskriven bland
grundläggande fri- och rättigheter förtydligandetmed "frihet att

eller tillsammans med andra religion.7sinutövaensam
Reiigionsfribetsiagen reglerar religionsfriheten1951:680 i

fyra förstaSverige. paragrafernaDe har oförändradevarit sedan de
utfärdades 1951-10-26.

religionsfrihetOm
frittEnvar sin reli han1 ion, såvitt icke däri-ä rätt utövaattger g

samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.störgenom

H4 Översättning enligt den i till riksdagenK. intagna125 1971prop. nr
dess helhet finnsKonventionen i i 191ff.Dunér 1995texten. s.

H5 MalcolmEvans, Religioas LibertyD. ana1997 International inLaw
CambridgeEurope. University Press, 215.s.

H6 andra konventioner hänvisasFör till och Tahzib, BahiyyihEvans 1997 G.
Freedom ofReligion1996 Belief EffectiveEnsaring International Legalor

TheProtextion. NijhoffHague: Martinus Publ.
117Regeringsformen kap- 2
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deltagagemenskap ifritt för religiös§ Det står2 attenvar
med andra.sammanslutaoch sigsammankomst

sådanahinder igäller andragudstjänstoffentlig§ För än3 som
allmänhetentill vilkenför sammankomst,stadgadeallmänhet äro

har tillträde.
Ãtagande stridtrossamfund. itillhöraskyldig§ må någon4 vara

verkan.bestämmelsedenna utanmot vare
sammanslut-svenska kyrkan,förstås, förutomtrossamfundMed

gudstjänst.anordnaverksamhet, vari ingårför religiösning att

ochsammankomsterfinns religiösalagstiftningensvenskadenI
tillexempelvis hänvisningsaknasnämnda.gudstjänster Däremot

beteendenochhandlingardärmed religiösaochreligiös sedvänja
sammankomst/gudstjänstrummet.utanför direktadet

Europeiska konventionenför komRegionalt Europa 1950
grundläggandeoch derättigheternamänskligaskydd för deangående

januariratificerade konventionen ifribeterna SverigeEKMR.
riksdageninträde EKMREfter iSveriges EU1952. upptog som

Artikel lyder:frångiltighet januarisvensk med 9lag 1995.1

samvetsfrihet ochtankefrihet,skall tillEnvar äga rätt
ellerreligioninnefattar frihet bytareligionsfrihet. Denna rätt att

offentligtandra,gemenskap medellerfrihet iochtro att ensam
under-gudstjänst,ellerreligionenskilt,eller sinutöva tro genom

sedvänjor.iakttagande religiösaochandaktsövningarvisning, av
under-endastreligion eller måfrihet sinEnvars utöva troatt

ochlagiinskränkningar, angivnakastas sådana äräro somsom
all-hänsyn till densamhälle meddemokratisktnödvändiga i ett

skyddandetordning,upprätthållandet allmänsäkerheten,männa av
rättigheter.fri- ochandramoral ellerhälsa eller personersavav

H8 medöverenskommelserfinns iOriginaltext till konventionen Sveriges
finns Danelius, 1993i H.makt.främmande Denna1925 35. texts.

upplaga.StockholmMänskliga rättigheter. 3:e
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Betydelsen den Europeiska konventionen angående skydd förav
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
återkommer nedan.

Djurskydd kontra religionsfrihet

Slaktfrågan har sedan huvudsaki behandlats djur-1937 som en
skyddsfråga egentligen religionsfrihetensprövasutan att ur
perspektiv. riksdagenGenom motioner i och debatt media hari

ifrågasatts.detta förbudetsvenskaDet judisk och muslimskmot
slakt föranledde dåvarande Ombudsmannen etnisk diskri-mot
minering NobelDO Peter tillsättaregeringenatt attuppmana en
utredning för undersöka förutsättningarna för förändringatt en av
djurskyddslagen. Regeringen den Jordbruks-juni20 1991gav
verket uppdraget bedöma vägande skäl finns för dispensatt om
från lagen.

Jordbruksverkets rapport

Utredningen Sla/et obedövøzde djur publicerades 19923 Rappor-av
består drygt fem sidor och bilagor. första bi-Denten textav tre

lagan sammanfattning litteraturstudie, den andrautgör en av en av
minnesanteckningar från studieresa till England och den tredjeen

videofilm. Litteraturstudien i uteslutandeutgörsav en stort sett av
artiklar veterinärtidskrifter och veterinärmedicinskaur rapporter.

innebär detDet perspektiv valts också vad det gäller deatt som
religiösa aspekterna kosher- och halalslakt har utelämnat såväl
religionernas synpunkter vilka frågansigröster närmaregna som
utifrån exempelvis religionsfrihetsaspekter. vägvalDetta visar sig
också den Jordbruksverket arbets-attgenom sammansattaav

inkluderadeinte juridisk, filosofisksig eller teologiskgruppen vare

H9 till chefen förJordbruksdepartementet,Brev statsrådet HellströmMats
1991-05-03.
120Sia/et obedöwzde djur Jordbruksverket.1992 Rapport 1992:37.av
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motionerade ibristdennaEinhorn sågkompetens Jerzy som
riks-hemställanmedutredningpågåendeunderriksdagen atten

medkompletterasutredningenbegärhos regeringendagen att
samfundf"judisktmuslimskt ochförföreträdaresakkunniga

"självklarhet idetjordbruksutskottet är att manatt enmenar
religionerför berördaföreträdaremedsamråderdenna översyn

från riksdagensuttalandesärskilttillgodosesdettaoch utanatt
sida

möjligheternaredovisauppdragUtredningens attattvar
efterförstskerbedövninginnebärslaktmetodtillämpa attsomen

kravmed deförenligdelsochhar lagtsskäktsnittet är somsomatt
frånoch dels kandjurskyddssynpunktställas frånbör accepteras

utredningenfrånsynpunkt.religiös Svaretmuslimskochjudisk
medges.bördispensblev att

bedömningUtredningens

tillsammanfattning tvåutredningen ihänvisarbedömningsinI en
efter skäktsnittet.för bedövningbörför dispensskäl att ges

"Arbetsgruppensrubrikenunderockså iDetta settstortupprepas
djurskydds-ändraskälet inteförstaställningstagande. Det att

bestämmelselagens är:

erfarsannoliktdjurenochemotionella ångestDen stress som
fixeringenochinfängslingennödvändigaskäktningden förunder
bestämmel-dennastridersjälva snittetunderhuvudet, motsamtav

humanisera vårasträvandenatid dådispensmedge iAtt attense.
fråndjurenskyddafrämst koncentrerasslaktmetoder att

lantbruks-m Andersson, Sverigesprofessorbestod BengtArbetsgruppen av
professorKöttforskningsinstitutet,Forslid,Andersdocentuniversitet,

Olofveterinärrådetoch JanlantbruksuniversitetOlsson, SverigesKerstin
sammankallande.ocksåjordbruksverkRönnegård, Statens varsom

riksdagenm tillsärskilda Motionmatvanor,behovOlika religioners av
kds.Einhorn92: Jerzy/ 0219911

123 betänkande 92: O U1jordbmksutskottets /991I
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och fixeringsstress före bedövningen från djur-transport- vore
skyddssynpunkt tillbakaatt ta ett stort steg

andraDet skälet därtill vägande byggersom tungtanges vara att
allt kött vid kosherslakt inte tillåten föda enligt judisk ortodoxär

Utredningen konstaterar:tro.

kött skulleDetta komma saluföras den marknaden.öppnaatt
skulleDet innebära demånga människor, etiska skälatt av som av

religiössig slakt, skulle kommamotsätter skäktat kött,ätaatt
oinformerade och övertygelsesinursprungetom mot

förstaDet skälet beskrivs med två skulle medföramoment som
för djuret, dels infängslingen och dels snittillfället. Utifrånstress

avblodning relationi till medvetslöshet infaller dras däremotnär
slutsatseringa i sammanfattning. det gällerNär in-rapportens

fängslingen beskrivs den muslimska slakten i allsintestort sett
det konstateras enbart kraven mindre rigorösa. Denärutan att

infängslingsmetod utförligast beskrivs den s.k. Weinbergärsom
varvid det konstateras påtagliga tecken emotionellpen, att

visas. Denna metod förbjöds England,i vilket ocksåstress rappor-
redovisar, före arbetsgruppens studiebesök. Metodenten som

aldrig används muslimer och förbjuden Englandiär utgörav som
ändå bedömningsmall för utredningen. olika alternativaEnen av
infängslingsmetoder, den s.k. Cincinnati beskrivs och bedömspen,
utifrån den förbjudna metoden. andraDet imomentet som sam-
manfattningen innefatta emotionell och skulleångestanges stress

själva snittläggningen. I i konstaterasövrigt dockvara rapporten
bedömningarenstämmiga visar korrekt snittläggning inteatt äratt

påtagligt sedanNär konstaterar riskerna försmärtsam. man att
avsevärd i muslimsk slakt bygger detsmärta är såstörre an-
tagandet kniven skulle dålig. stället för hävdaI nöd-att vara att
vändigheten och krav verktyg för snittläggningen fårrättaav

det till handla avsevärd Om konstate-smärta.man att om man nu
utförd och med verktyg halssnitteträtt så inte plåg-rättaatt ärrar

24 Slakt obedövade djur 1992av s.
5 Ibid.
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anmärkningsvärd. Angåendeutredningens slutledningså ärsamt
andra skälet redovisas aldrig utredningen vad detta antagandedet i

grundar sig på.
förhållande uppdragetanmärkningsvärtEtt år att trots att gavs

och arbetsgruppen tillsattes kalladesjuni så1991 27 19921 mars
trossamfund Sammanträffande först decemberberörda till den 7

inklusive julhelghade bara veckor sigDå några1992. man en
och utredningen fram betän-allt skulle klart lägga sittinnan vara

infannkande före den Enligt utredningenjanuari sig inga1993.1
från trossamfun-företrädare "de judiska eller islamiskasigvare

från muslimskt håll hade utredningenden. in-visar sigDet att
frånbjudit Svenska Islamiska Förbundet lett Ahmed Rahmiav

förRadio Islam kan betraktasintet representativsättsom som
församlingarnas Centralrådmuslimer. JudiskaSveriges i Sverige

inbjudan aldrig kom dem till handaf"i sitt remissvarsäger att
Eftersom förenlighetuppdraget dels utreda med djur-attvar

judisk ochskyddssynpunkter och dels vad är accepteratsom ur
muslimsk det anmärkningsvärt med hante-synpunkt är ytterst

fullgjordesfrågan. Halva uppdraget näppeligen.ringen av

Kritiken mot rapporten

Bland här Mycket starkde inkom skaremissvar några.nämnassom
frånkritik utredningen riktades Ombudsmannen etniskmot mot
Övergripandediskriminering, Orten" menade hanFrank att

tillräckligt underlag för ställningstagan-interapporten ett ettvar
till fråga fått uppdrag undersöka". Jämförelsede den verket i att

med normalt tillämpade slaktmetoder saknas liksomi Sverige
mellan onödigt obehag och lidande ställdaintresseavvägningen

förVidare kritiserades andrareligiösa in-intressen. sättmot att
huvudfixering hadefängsling och studerats och hellerinte inte

126Karlsson, Svanberg red ReligionsfrihetPia i Sverige.Ingvar 19978C
möjligheten leva troende. Lund: Studentlitteratur,Om 82.att som s.

m Centralråd.Judiska FörsamlingarnasRemiss i Sverige1993-01-15.
1 1993-04-30. 30-93.Remissyttrande Dnr
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möjligheten olika reglering för olika djurarter bedömts. Rappor-av
uppfattning föregås bedövningmuslimsk slakt kanatttens av

betecknas för grundad och till och med felaktig.löst DOsom
avslutar med summering:en

Sammanfattningsvis frågan möjligheterna tilljag attanser om
bli föremål förjudisk och muslimsk slakt böri Sverige snarast

och ingående belysning.ytterligare mer

från judiskt och muslimskt håll kritiserar starkt hurRemissvar
företrädarereligionernas behandlats utredningen. Också Jerzyav

Einhorn kritiserar det utredningentill intei motion återigen atten
företräderknutits sakkunniga företrädare berördasom

religionenm

Sveriges riksdag och regering

lagstiftningen harsvenska reglerar kosher- och halalslaktDen som
otillfredsställande företrädare för berörda religio-alltså upplevts av

har under hela 1990-talet olikaParlamentariker isätt ageratner.
frågan. och debatteri motionerArgumenten ärpresenterassom

för och halalslakt.både och till kosher- motio-Etträttenemot par
försumbara.mängden produceras måhändai Förärtextner av som

fromtde religiösa direkt berörs kan de däremot ut-ses somsom
tryck endera för farhågor allt ska bli eller hoppvärreattom om en

och Ekmanlösning vardagssituationen. Leijonborg KerstinLars
frågan"fp skrev studerati motion mångaatt experteren som

djur medkosherslakt mindre plågsamt slaktasär än närattmenar
bedövningm dock aldrig vilka dessaMotionen månganämner

Vidare hänvisar till gjordmotionenexperter är. rapporten av
veterinärrådet Erik Skoglund. kanMotionärerna inte acceptera

eftersom det dåligt beslutsunderlag ochSkoglunds rapport är ett

129 religionsutövning nödvändiga till riksdagenMotion"För matvaror",
kds.EinhornI993/94:05O2. Jerzy

13°"Kosherslakt, till riksdagen Leijonborg ochMotion 989/ 9O:05 LarsI I
Ekman.Kerstin
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första hand djurskydds-dettakan iinte äracceptera attatt enman
frånförslag till dispensfråga. iMotionen ett attut genommynnar

tillåta kosherslakt.lagen
JordbruksverketsFlera riksdagsmotioner 1992/93 tar upp

fpoch HalvarssonGudrun Norberg IsaSå görrapport. genom
kort delvis slarvig Deresumé text-rapporten. uppreparmen aven

bedömningenfrån skärper själva tillavsnitt rapporten genommen
införs"skräck vilket0rd iexempelvis byta stress motutatt som

slakten. Slutsatsenbeskrivningen djurens upplevelse innanav av
skäktningfortsatt förbud rituell slakt, s.k.hemställan motom

för:motionsförfattarna självastår

frånkräver avvikelsermed religionInvandrare Sverige,i som
dis-och böroch svenska traditioner intesvensk lag synsätt, ges

omskärelse ochmisshandel människor,innebär typavpenser som
djurplågeri. bosatt Sverigekönsstympning, sig iDensamt som

lagdfölja svenskskall avkrävas att

till Jordbruks-Efter till anknutitbrödtexten motioneni näraatt
faktorertill dra helt iverkets slutsatsenövergår attrapport nya

jämföra människomiss-tydligt slakt medbilden. Meningen är att
invandrares religionerdjurplågeri under skenhandel och attav

ochförsök smutskastfdetta.kräver Detta måste attsomses
med religionens kravSlakt enlighetförtala dessa trosbekännare. i

religion köns-med företeelser ingenassocieras accepterar:som
detsjälva tänka motio-och djurplågeri.stympning Utan göratt

Självfallet fårreligionsfrihet. lfrågan till spörsmålnärerna ett om
vfrån svensk lagefterföljare avvikakravreligioners sinainte men

tradi-får avvika från svenskahellerinvandrares religioner intenär
religionsfriheten.frågan vad blir kvarochtioner synsätt är som av

pireligionsfri-måttstocken blirtradition ochsvenskOm synsätt är
räckvidd problematisk.hetens

använderm.fl., Demokrati, motioni sinMoquist NyLars en
slutsats:Jordbruksverketsbetecknadmening motionärerna somav

får vilkennötboskap och lamm,Tvångsfixeringen såväl somav

m ochGudrun Norbergriksdagen"Rituell slakt, till I992/93:0520.Motion
fp.HalvarssonIsa
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innebär nötboskapen fast skuvstäd,åtminstone sitter iatt ettsom
skiljer radikalt från svensk uppfattningsig hanteringen djurom av

förvid slakt svenskaVisa veterinärermångaatt att attanser
djuret förorsakas onödigt lidande. nydemokraterna hänvisarDet
till Jordbruksverkets slutsats dock alls arbetsgruppensinteärsom
ställningstagande slutsatsen bilagai minnes-2 utgörutan som
anteckningar från studieresa till England. hem-motionenIen
ställer förbjudsall skäktning och dispen-MoquistLars att attom

fjäderfätillåter slakt upphävs.sen som av
Håkan Holmberg och Edholm fp missnöjda medLotta är

utredningen från "Jordbruksverkets djurhälsoenhet och attmenar
expertutlåtanden liksom från svenska slakterier detgörrapporter

traditionell judisk och slaktmuslimsk verkligensvårt att tro att
skulle mindre lämplig metod". saknar också belys-Devara en en

religionsfriheten. hemställanning Deras iutav mynnar en anmo-
förnyaddan utredning möjligheten bevilja dispensattom en av

för s.k. koscherslakt Sverigei
Eftersom frågan behandlats ijordbruksutskottet innebär det i

praktiken och enlighet med utskottets föri principbeslut planering
motionsärenden olikartade frågeställningar buntasmångaattav

ihop till hemställan riksdagen avslår aktuella motioner. Iatten
betänkandet från förs de skäktningmotionerna1992/93 tre om

med totalt yrkanden bland pälsdjursuppföd-37 annatsamman om
rabiesvaccinering, karantänbestämmelser förning, draghundar,

saxfångst och katastrofplan för bisamhällen besvarade sjuk-av
domar. innebär frågan trosbekännares till slaktDetta rättatt om
enligt religionens påbud hamnat med renodlade frågorsamman om
djurskydd. Medvetet eller omedvetet kommer därmed slakten att

32 Skäktning", till riksdagen m.fl.Motion Moquist1992/93:05O3. Lars
Åretnyd. därpå återkommer och Christer Windén nyd medMoquistLars

likalydandei Rituell slakt till riksdagenmotion: Motionstorten
I993/94:050I.
m Slakt obedövade djur 1992 37.av s.
134"K0sherslakt, till riksdagen Håkan Holmberg ochMotion I992/93:05I9.

Edholm fp.Lotta
135jordbrnksutskottets betänkande O992/ 93: UI I
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jämställas med allehanda företeelserplågsamma människansi
behandling djur. kommer frågan långt från det denDäremotav
egentligen handlar religionsfrihetens villkor och igränserom -

kontra djurskydd.Sverige
Einhorn kds därpå från detJerzy i motionutgår året en

faktum längre homogent land vad gällerSverige inte be-äratt ett
folkningens religion. följandeskriver bland haninnanHan annat
hemställer möjliggöra skäktning enligt muslimsk och judiskattom

importavgifterreligion slopa nödvändiga församt matvaror
religionsutövning.

Enligt grundlagen skall landet religionsfrihet. följdrådai Som en av
detta bör fortsatta åtgärder kan underlättaöverväga ut-man som

andra den kristna religionen. gäller förövning Dettaän när-av
varande kanske särskilt krav ställsvissa vissagemensamma som

föreskrifterenligt de muslimska och judiskai religioner-matvaror
na.l36

kring importavgifterna det själv-Hans går ärargument ut att
klart oblater befriade frånskall importavgifter eftersomatt vara
kristendom religion. oblaternaSveriges Påär sätt ärsamma som
befriade från importavgifter borde exempelvis judiskt påskbröd,

och koshermat avgiften.slippa avslås.Motionenmatzot,
Riksdagsledamöterna LöfstedtYtterberg, ochMariann Berit

i motion utgångspunktJuan Fonseca sin is 1994/95tar etten
präglat kulturell,Sverige ideologisk och religiös pluralism vilketav

medförade skall tydligt markerar sittatt staten accepteran-menar
de religion värdegrund och värdegemenskap för med-av som
borgarna. Jordbruksverkets utredning Ski/et bedövning fårutan

skarp kritik och önskar religionsfriheten övergripandeåter attman
fastslåsskall för moderna samhälle. avslutas med:Motionenvårt

skulle lagstiftningVi konstitutionellt skyddgärna se en som ger
för religionsutövning, för modernt ochinom ettramen
demokratiskt samhälle. skulle religionens plats samhälletiDär

136 religionsutövning nödvändiga till riksdagen"För matvaror", Motion
Einhorn kds.I993/94:o502. Jerzy
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modernt,kunde där markera vadskyddas. Samtidigt ettman
religionen.och jämlikt samhälle vill uttrycka visavidemokratiskt

kosttraditionerfrågor helgfrid, slakt- ochprincipielladelEn som
och skydd.kunna rättsligt stödoch liknande skulle där

HEMSTÄLLAN
anförda hemställsMed hänvisning till det ovan

tillkänna vadriksdagen regeringen isin meningatt gersom
utformninganförts gällande behovet och eventuellmotionen avav

religionsfrihetslag.en ny

frågan har lagts tillslakthärIntressant över över-är att enom
Jordbruks-religionsfrihet. längregripande fråga inteDet ärom

Därmedfrågan Konstitutionsutskottet.verket behandlar utansom
rubriken ochskäktning under Fri-behandlingeninrangeras av

religionsfrihets-nuvaranderättigheter. Förutsättningen är att
utformas religionsfri-och tilllagstiftning behöver över en nyses

medkopplar religionsutövninghetslag. Motiveringen samman
samhälle.och moderntdemokrati ett

rubrikenbetänkande använderKonstitutionsutskottet sig av
slaktfrågan. Efterför behandla"djurskydd" genomgångatt aven

djurlagstiftning, redogörelse för Jordbruksverketsbefintlig en
hemställsremissbehandlingenoch kritiken i så attrapport om

beredningenavslås. Samtidigt konstateras inomskamotionen att
avslutadJordbruksdepartementet inte är

språkbruk redan be-parlamentarikernas iIntressant är att
frågan.avslöjar inställningen isina motionernämningen av

medan före-talar rituell slaktMotståndare till skäktning om
förterminologi. Förespråkarnaspråkare använder religionernas

religionsfrihet medantill skäktning isätterrätten mot-centrum
djurskydd.ståndarna talar om

137 till riksdagenreligionsfrihetslag, MariannI994/95:K220.MotionEn
Löfstedt ochYtterberg Berit s Juan Fonsecas,

138 och rättigheter.Betänkande Fri-1996/97:KUI14
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Stress och lidande för djur

viktigt först påpeka all slakt,Det den kon-är äratt att oavsett om
ventionell utfördeller enligt religiösa föreskrifter, inkluderar

och förlidande djuret ifråga. VarelsenDenmoment stressav arma
livet. Behandlingen föremister djuret slakttillfället, infängs-av

lingen behovet fasthållande vid slaktögonblicket och självaav
dödsögonblicket särskild vikt beaktatre momentsynes attvara av

det gäller och lidande för djuret. ska periodenHärnär stress
omedelbart före slakttillfället med djurhållningen, köttkvalité och
produktionseffektivitet beröras detinte lidande och denutan

djuret kan för direkt samband medi slakten. Såutsättasstress
länge slakt tillåts kommer förmodligen frågan behandlingrättom

djuret pågå. Följande ska tilluppmaningattav ses som en
svenska beslutsfattare utreda kosher- och halalslakt ochatt nytt

det allsidig jämförelsei med konventionell svensk slakt.göraatt en
Problemet för all slakt djur hur djuret kan fåsärstora attav

samarbeta. den konventionella slakten med bedövning djuretI av
fri tillgång till djurets huvud förmåste den avgörandeattman ge

bedövningen. kosher- och halalslakt behövs den fria tillgångenFör
till djurets hals. hur exempelvis kan hållasFrågan är storen oxe
fast kansnittet samtidigtså personal skyddas ochgörasatt som

djuret högre grad införi proceduren kring be-änutan att stressas
dövning vid konventionell därefterslakt. slutsatser dennaNär av
infängsling överförs fårtill blir de bedömningarIsteget stort. som

kosher- och halalslaktgjorts deni svenska debatten harmot
uppenbarligen infängslingen nötkreatur grundmall.utgjort Förav
fåren behövs mekaniskt fasthållandeinget liksom vid bedöv-utan

detning kan ske manuellt. inhägnaden utomhus förs litenFrån en
får slaktlokalen.i Två fåren och läggertargrupp ettpersoner av

det bänk varefter slaktaren snabbt lägger snittet. Huru-upp en
vida fåret känner dennai vid infångas försituation änstress attmer
bedövning eller till klippning lätt bedöma.inte övrigaDeär att

Bg Advances animal welfareSe in Nijhoffscience Martinus1985 Boston:
ofRecommendationsoch Code and Standards for the WelfareMinimum

Animals the ofSlaug/øterTime Licensed and Approved Premises 1984at at
Wellington: Animal Welfare Advisory Committee.
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och tillvad häntomedvetnafåren helt väntar synessomomsynes
slakt vidsubjektiva iakttagandedettalugnt isin etttur av

slakthus.israeliskt
olika djur detdödsögonblicket.lidandet självatill i FörSå tar

koventionell slakt ska djuretdöds.tid blöda tillolika lång I varaatt
till hjärnan.förblött dött bristtills det ochbedövat ända av syre

bedövat ochhalalslakt djuretoch traditionell inteVid kosher- år
lång tid detsjälva hurfrågan djuret känner snittet,är atttarom

diskus-lidande eller Mycketdetta orsakar inte.förblöda och avom
förblöda. Handlar dettidfokuserats till den detharsionen tar att
och detdet längre tid påvisasekunder eller går10-20 är attenom

forskare har kommitperiod. Olikadjuret lider under dennaatt
professor DavidHjärnforskarenresultat.°fram till skilda Ingvar

ochenligt judiskslaktdjurskäktning givetvis svinatt avmenar
halsartärernasnabbt skärritual innebärmuslimsk att man av

Vid dettaförblödning underleder till minut.djuret, vilket någon
smärtupplevelsersäkerhet hävdaförfarande medkan inte attman
förfarandet tordeundvikas. Snabbhetenslaktdjuret helt kan ihos

smärtupplevandemfördock minska tiden ett
dennaför kosher- och halalslaktFöreträdare både attmenar

för djuren.lidande ochförorsakarmetod den minstär stresssom
förorsakapåbudetDärför det grundläggande inteupplevs att

uppfyllt. svenskalidandeonödigtlevande varelse Dennågotnågon
för humantydliga krav vadlagstiftningen har sidasinå satt enupp

finnsinnefattar. in-djur vid slaktbehandling tvåHär steg somav
förlidandegälleroch värderingar.kluderar bedömningar Först om

Även kundedet visstfastställt ellerdjuren inte.är ettantas attom
slakt-mätbart vidlidande förekommer störreatt engenom vara

automatisktskulle intemetod jämfört med så nästa stegen annan
lidande skullehalalslakt. djurenstill kosher- ochinnebära Omnej

behand-jämförelse med landsförnimbartbevisat istörre ettvara
ändåkonventionell slaktsamband medling djur så återståri attav

handlar dåvidare. Bedömningenföra ett steg varresonemanget om

40 Nijhoff.ofanimalsfor slømg/øter Martinus1983 Boston:Stnnning
m ochSvenska Dagbladethar själslivDavid i"Grisen1992Ingvar, ett
Djurens Rätt nr
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fortfarande bedömasreligionsfriheten. kanför Dennagårgränsen
allmäntgrundläggande karaktärviktigare och än ettmervara av

lidande för djur länge slaktskydd visstintresse så övermot ettav
lidande-enbart lösatillåts. handlarhuvud inteDet atttaget om

förtill basenslaktmetod ocksåfrågan samband medi attutan se
religion.tillfromma utövning sinmänniskors rätt av

på hållningTecken en ny

föranleddeKonstitutionsutskottetBetänkandet från 1996/97 en
för-ochmed beredningeninterpellation vad avsikten är omom

föreslås debattenskäktning kommerändringar angående Iatt
från enbarthon detföreträdareMiljöpartiets utgår ärattattanger

Åhnbergdjurskyddsfråga jordbruksminister Annikamedan sen
slutanförandefrågan flera dimensionerhävdar har sittIatt anger

möjligheterfortgådiskussionenjordbruksministern måsteatt om
förenas med möjligheternautveckla slaktmetoder kan attatt som

andra religioner".4utöva
beslutfattade regeringenmajDen 14 1998 att ettett om ge

slaktmetoder.till Jordbruksverket religiösauppdrag om

Jordbruksverk årligen skahar dag beslutatRegeringen i Statensatt
syfte finnaslaktmetoderolika religiösa iutvärderinggöra atten av
bestämmelsersvenskareligiösa slaktmetoder striderinte motsom

demslakt kan godkännasskydd djur vid varsavmen somom av
Vidreligiös slakt.övertygelse bl.a. innebär tillämpningreligiösa av

nationell ochJordbruksverket beaktautvärderingen skall inter-
områdetforskningnationell

142 LindvallGudrunInterpellation mp.1996/971238.
143 AnförandeProtokollRiksdagen: I996/97:87, 164-171.
144 jordbruksministerAnförandeProtokollRiksdagen: l996/97s87. 171.

ÅhnbergAnnika s.
145 slaktmetoder. Jordbruks-Jordbruksverket religiösaUppdrag till om

Pressmeddelandedepartementet. 1998-05-14.

65

1999:95 SOU



FÅRATT GunsSLAKTA ETI I NAMN

muslimska högtidenDen Eid al-Adha liksom avslutningenstora
fastan glädjens dagar med festmåltid för familj ochär stor

firas dessa högtiderGivetvis också muslimer.Sverigesvänner. av
Europeiska förunionen hundratusentalsInom givettas att

muslimer vid Eid al-Adha slaktar får överensstämmelse medi
halalföreskrifterna. veterinärkommittén harDen permanenta

ställt frågorKommissionen kring den muslimska hög-noterat att
tiden och djurslakt. ifrågasättandeinte handlarDet år ett utan om
medlemsstaternas beredskap klara dagen. Slakten sker barainteatt

slakthus också utanför eftersomi kapaciteten denna dag inteutan
tillräcklig befintliga slakthus.i Medlemsstaterna avkrävdes i juniår

hur löst problemet med otillräckliga för1998 svar om man resurser
tillgodose den religiösa festens behov och vilka rekommenda-att

för tillgodosetioner rimlig balans mellan religions-attman ger en
frihet, skydd för allmän hälsa och djurskydd. direktivI ett om
djurskydd från Europeiska råd finns föreskriftunionens en om
bedövning före slakt också undantag beträffande djurmen som
slaktas samband med religiösai ceremonier" Den 6-7/ 10 1998
meddelades frågorna eftersomKommissionen återupprepatatt

fåttbara från medlemsstater. innebärnågra Det attman svar
medlem Europeiska finnaSverige i unionen måstesom svar

frågan medvetet relaterar till den religiösa pluralismen.som

Demokrati och religionsfrihet

till olikhet grundläggande enhetskultur"Rätten måste ivara en
pluralism och religiös mångfald.i har också varitDettaVäg en

grundbult mänskliga rättigheteri där marginaliserademinoriteter,
och oliktänkande skydd. accepterandet ochnivåEn ärgaranteras
toleransen. mångfaldenrespektEn i någotär attannan se som

146Short the Standing heldReport BrusselsVeterinnry Committee in 23-on
f24 1998.me

47 93/119/EEG.
148Short the Standing heldReport BrusselsVeterinary Committee in 06-on

October07 1998.
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kan berika också delarpositivt liv. Allamajoritetenssom av
människors lika värde bygger tanken värdaalla äratt samma
respekt. Minoriteter, etniska, språkliga eller religiösa,sig harvare
för medlemmars skullsina känna skyddadesigrätten att gentemot

och andra medborgare sådana behov finns. Muslimersnärstaten
erfarenhet från hållskilda goda,i Sverige detinte inteär ens av
självklara bygga moské gudstjänstlokal. själv-Dennaatt en en-

religionsfrihetenklarhet i möjliggör religionsutövning isom
dagens samhälle den svenska demokratins räckvidd.testar

Demokratins grund

formella grunderna för demokratin brukar till dels all-De anges
val med lika och dels upprätthållandet de grund-männa rösträtt av

fri-läggande och rättigheterna. Sedan har rättighetskatalog1974 en
infogats regeringsformen.i hör de kalladeHit positiva opinions-så
friheterna yttrande-, informations-, demonstrations-,mötes-,som
förenings- religionsfrihet.och Innebörden givetvisär att statens
och medborgarnas förrespekt alla människors grundläggande fri-

rättigheteroch viktig aspekt demokratin. hänsynOmär tasen av
till både demokratins form och innehåll behöver majoritets-så

samtidigt hänsynprincipen till hur olika behov ochta gruppers
tillgodoses. Internationelltintressen har länge idéhistorisken

debatt relationen mellan individenspågått rättigheter ochom
liksom skyddarmajoritetsstyre, individens eller minori-vem som

rättigheter demokratiskt vald lagstiftaredlgtetens gentemot en
Religionsfriheten därmed dessa rättigheter värdenär en av som- -
skall garanteras.

Näppeligen kan den relationen mellan och religionstatnya som
följden förändringarnablir relationeni mellan ochstatenav

Svenska kyrkan totalt fullföljande religions-år 2000 ettses som av
frihetens Kritiska särlagstiftningenprinciper. förärmoment
Svenska kyrkan förstället lag trossamfundi allagemensam om

149Nergelius, joakim Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk1996 irätt ett
komparativ perspektiv. Stockholm: Fritzes.
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religionföreskrift statschefens ochliksom tronarvingarnasom
utifrån förstreligionsfrihetenperspektiv läggasskallHär attett

bakgrundinnebär.ställa frågan vad religion Detta attmot avom
Religionsfrihetslagenförarbeten svenska gjortsdet till den intei

definiera eller religionsutövning.försök religionsignågra att vare

religionVad är

Allmänt kandefinition religion lätt.inteAtt sägasär attge en av
förhållande högre makt gudsmänniskans tillreligion tro,er,är

studerar religiontr0slära.gudsdyrkan; gudalära; Många som
ochfenomen betecknas religion varieratdet såäratt sommenar

definition.fånga allmändetkomplext inte går Manatt att en
fenomen och hävdareller dylikaväljer då studera några attettatt

utifrånrättfärdigas endast detdefinition selektiv och kanvarje är
Ändå definitioner.syfte definitionen används.till vilket ges

religions-studie betydelsenFranklin Gamwell i sinI säger om av
frihet:

formen kultur be-föreslå religion den ivill primäraJag äratt av
frågar det villuttryckligen och besvarartydelsen människor jagatt

frågornamgrundläggandebenämna de

upplevelsefunktion där denförsta har religionennivåPå enen
relation,individuella personliga upplevelsenkopplas till den av en

utifrån syftarofta definierad det gudomliga. Detta rätten att
ifrån eftersomförmodligen kaningen någonrätt tatro, en som

aspekt religions-den personliga övertygelsen.detta inreEnär av
finnsfrihet garanterad Gud. givetvisupplevs Rätten att troavsom
religionsfri-svenska dokumentförsvarad internationella ochi om

religion därhela här uttryckshet. det såMen stannar en syn

Åke150 "Och aldrig skiljas de i Tro G Livåt"Göransson, 1998 4-5.nr.
m Uppslagsord "religion".Multimedia LexikonBonniers 1996
152 ofReligious Freedom. ModernGamwell TheFranklin MeaningI 1995

ofResolution. York:Politics and the UniversityState NewDemocratic New
York Press, 15.s.
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övrigtpolitik, ekonomi isamhälle,medharreligion inte något etc.
religionharprivatiserad. Sverigeblitenderar Igöra attatt utan

tänkaskanmänniskaindividualiserad varjeochprivatgjorts så att
privatreligiositet.betecknad Dettablandreligion, iha är enegenen

svenskmedvälfrihetochtankens stämmersamvetets som
religionindividenstillreligionsfrihetslagstiftning där rätten egen

Därmed blirförgrunden.ha religion iliksom inte sättsrätten att
individen.hostrosföreställningaroch Häridéerhuvudsakreligion i

dettaoch konstateraförmodligenskulle det ärattstanna enatt
avgränsningrättighet.grundläggande Dennalångtgående och av

då dettillräcklig idockrättigheter intefri- ochindividens är
finnsvärldsreligionernakalladedeåtminstone så moment som

kollektivautformas tillindivid ochförväntas beröra änmer en
för dettauttrycket Jesuklassiska kristnahandlingsmönster. Det är

samlade i mittdär eller namn.ord: två ärtre
for-dedet handlarreligionpreciseraSvårare närär yttreomatt

hävda den inreskulleflesta religioner trosöver-De attmerna.
kom-religionsutövningenfullbordas denförsttygelsen när yttre

handlaroch intepraktikenitill. Religion måste omsättas tromer
gudstjänster,exempelvisformhandlingtankar ienbart utan avom

iinkluderatoftastoch undervisning. Detriter änär personenmer
intetillkommer.samhörighetsmoment Dettaochaktiviteten ärett

individerhandlingarförrättigheter viss utan somsnararegruppen
delfullfölja dedetutför avsikttillsammans i avatt vara enmenar

idé-ochfasta tanke-förutomharliv.deras religiösa Man att ta
bestämdamanifestationer i vissainkluderatocksåvärlden som

Också dettaflera samtidigt.och luktashöraskansituationer avses,
förutsett liggautsträckninglagstiftningensvenska i visshar den

samlas tilltalalagensinom rätten attatt omram genom
längegudstjänstgemenskap och tillför såreligiössammankomst

förargel-åstadkommer allmänellersamhällets lugndet inte stör
lokaleroch samlingar iför gudstjänsterskyddpraktikense".53 I ett

ljuderUtanför lokalernagudstillbedjan.ochgudstjänstför
fårOckså det iingåsöndagklangkyrkklockornas varje morgon.

ingalunda själv-detsjälvklaraför religionsutövningendet ärmen

153Religionsfrihetslagen 1-4§§.1951:680,
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klart med böneutropen minaretfrån moskéns förutsatt deatt
först får byggas.

Vidare handlar religion de läromässiga formuleringar formiom
dogmatik, trosbekännelse och lärosatser praktiskasigav tarsom

uttryck. härDet avgränsningen sker talaär av gruppen attgenom
vilka tillhör vilka utvalda vill.såärom som en grupp, som om man

Det samtidigt andra oftastoch kombineras dettaavgränsat mot
med anspråk sanningen. den här punktenPå hanteramåste man

allainte människor tycker lika, handlar lika Iblandatt osv. syns
dessa praktiska uttryck påbud klädsel, levnadssätt ochgenom om
mattraditioner för den fromme blir heliga handlingar heltsom

föravgörande den identiteten. Ofta får kraven inne-egna att
fattas i religiös sfär ha prioritet andra mänskliga aktiviteter.överen

religiösaDet livet levs i gemenskap med anspråk täcka inen att
livet dessi helhet. religionsutövareFör deni finnssituationenen
ingen aspekt livet inte inkluderas religionen.iav som

pluralistisktI samhälle skilda religionsutövare och denmötsett
frihetvill från religion. Avgörande hur långt religio-ärsom att se

respektive samhället redo för förverkligaärnerna att att
religionsfrihet och mänskliga rättigheter. här mobiliseringenDet är
för demokrati och mänskliga rättigheter finnsDetäger rum.
givetvis för religionsfriheten och vad den innefattar.gränsen
Allt kommer inte tillåtas eftersom det strider andraatt mot
grundläggande fri- och rättigheter demokratiskti utformatett
samhälle. Men Och det kangår gränsen givetvis inte såvar attvara
det sker de kristnainom sammanhangen räknas dit medansom
andra religionsutövare får problem. fall skulle religions-I så ingen
frihet råda frihet inom traditionell kulturellsnävutan en en ram.

viktigt förDet och det internationella samfundetär staten att vara
lyhörd för frågor kring religionsfrihet och samvetsfrihet därför att

religionsfrihet ifrågasätts ligger också andra mänskliga rättig-om
heter farosonen.i
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Religion reducerad till privatsak

skydda och vårdaskall ha religion, den skallinteStaten någon men
människors möjlighet enskilt och kollektivt välja och sinutövaatt

Äktarespektfulla religiösaSamhället behöver det samtalet.tro.
fungerar samhällsbyggande. svenska politikerövertygelser Men:

samfundstill-lära religion, livsåskådning, ochsig rit-måste att
höri het starka olitiska faktorer. Reli ionen inte rivat-är ärg eng P P
saklm

behövs religionspolitik grundadmedveten principenDet en mer
förutsättningar.för mångfald. denna liggerrespekt princip tvåIom

lyfta fram ochförsta inställning till livs-positivDen är tros-,atten
värderingsfrågor andrasamhällslivet, också vardagslivet.i i Den
förutsättningen för förmågarespekt människorsär att taegen

påtryckningarfrågorsjälvständig ställning till dessa utan

det svenska demokratiskarättigheter har särställningVissa inomen
Rättigheter möjliga begränsa betecknasinte ärsystemet. attsom

absoluta eller orubbliga rättigheter. Bland de positiva
opinionsfriheterna religionsfriheten därmedgäller detta intesom
kan begränsas lag.genom

med-gjordes undersökning den viktInom EU 1997 en om
borgarna rättigheter och friheter. fråganlägger vid individuella På

religions- och samvetsfrihet under alla omständigheter skulleom
Nederländerna ligger högstrespekteras svarade Italien och79%

med och Belgien ligger lägst medrespektive medan Sverige89%90
svenska medborgarna64°/o.15° innebär hela deDet 36%att av

respekterandet religionsfrihet gäller endast underattmenar av
omständigheter.vissa

Hellström yttrade angåendeDåvarande jordbruksminister Mats
religionsfriheten:det absoluta skyddet för

54 Ingelstam, Religionen privatsakingen iArenaLars 1997 är nr
155Religionsfribet socialdemokraternaKristnai Sverige 1992ett nytt
Broderskapsrörelsen.
156 Number Eurobarometer. Commission.Report 1997 European47
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ionsfrihetenkan hävdas lerin innebär reliDet attatt gen re g g som
begränsningsbar skulle riktigare bild rättslägetigörs ge av om-en

förefaller andra sidan de relirådet. ions-iDet å så att momentg g
opinionsfriheterfriheten hämtar inslag från övrigaintesom -

främst friheten till enskild religionsutövning bör kunna-inte
begränsningar.57underkastas särskildnågra

religionsfriheten till hysa religiösbegränsaspropositionenI att
religion, frihet sprida och delövertygelse, enskilt utöva att taatt av

ochreligiös förkunnelse, anordna och delta gudstjänsteri attatt
bilda och medverka religiösa sammanslutningar.i

denna indelning: EnligtKonstitutionsutskottet söker också
religionsfrihetbör de bestämmelserutskottets mening om som

trossamfund till detförs till exempelvis lag inskränkasöver en om
ochabsolut nödvändiga detta till exempel kost-ingår inteI

födotraditioner respektive område.ska beaktas lagi inom Densom
absolutabsoluta religionsfriheten skulle därmed begränsas till det

tänka fritt ochnödvändiga vilket innebär betydelsenirätten att tro
förBåda dessa rättigheter täckstill samlas till gudstjänst.rätten att

andra medborgerliga rättigheter. Förskjutningenvälövrigt gårav
från vad absolutvad absolut rättighet tillär ärsom en som

för friheten. Vilken dånödvändigt, det vill minimum ärsäga ett
blirreligionsfrihetens kärnpunkt kan begränsasinte Kvarsom

frihet innebär kunnatill enskild religionsutövning in iattsom
kammare för be och då ha grundlagens skydd.sin sig Iatt veta

förstärkta skyddet för religionsfrihetpraktiken innebär det detatt
blivit innehållslöst.5° Därmed religionen till privatsak.görs

religionsfriheten inskränktFörsöken begränsa byggeratt en
religionsfrihet riskeraruppfattning religion med följdvad är attom

begränsad. Svenska kyrkan kommer lidabli inteatt ytterst att av
frikyrkorna eftersomdetta. heller de traditionella drabbasInte

religionsfrihet för tillgodosettutvecklingen i Sverige steg stegav

57 Proposition 1975/9o-209 115.s.
158 Utskottets bedömning.Betänkande och rättigheter.97:K U Fri-996/I I 4
15°Nergelius 1995 553.s.
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främmandeha varitreligionsutövning.behovderas Från attav
religionsform.accepteradtrosbekännare har de blivit en

ochbeträffande individerdärmed orubbligReligionsfriheten är
trosuppfattning kanha eller hatrosfrihet. intederas Rätten att en

förhåller det aktivitetsnivånhur sigifrån någon. Meninte tas
kläde-uttrycktraditionelladet gäller religionersnär t.ex.genom

Tolkningsföreträde inomeller arkitektur.manlig omskärelsedräkt,
ochden formellamellanavgränsningsvenskt lagrum rättenär en

det samhällemöjligt. lättpolitisktvad Det ärär accepteraattsom
religionsfrihet. Tyd-vidkulturella uttryckoch de är somvanman

islam ochtilletniska svenskar konverterardettaligt visar sig när
främmande kultur.invandrare medbetraktadesamtidigt blir som
absoluta religions-svenska idén dendenäruppenbartDet att om

fortsatt ha trovärdighetför ibehöver skärskådasfriheten ettatt
pluralistiskt samhälle.

sedvänjaReligiös

individuellfriheten till religion privat-betraktaGenom att ensom
väl detta iför individen begränsats.skyddetsak har När testas

flera fallandrabli ifora måhända resultatetkommerolika att som
dettakanrättsskyddet.det medborgerliga Detberör sägas attsom

europeiskajämförs med andrarättsskydd oklart Sverigeär när
Ännu religionsfrihet utifråntillfråganharländer.° inte rättenom

Europadomstolen.exempelförts tillsedvänjan skäktning iupp
fall medborgare bryterkonkret därförstdetta krävsFör ettatt en

svenskadendomstolsprövningochlagen uttömmermot genom
rättsprövningen.

Religionsfrihetslagen ochjämförelse mellan den svenskaVid en
uttryck behöverratificerat finnskonventioner Sverige så ett som

syftarfinns inskrivet ochsedvänjorlyftas fram. "Religiösa uppen-
andaktsut-ochundervisninggudstjänst,barligen något änannat

Vad innebär sedvänja iparallellställda.eftersom deövning är en

160 svenskasvenskt denegentligen riktigt iRolf "Vad1998Nygren, är
i SvfT.rätten"
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svensk tolkning Vad skyddat vid sidan gudstjänst Sedanär av
inkorporeringen Europeiska konventionen angående skydd förav
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

svensk lag därtilli uttrycketEKMR del svensk lag.är en av
Europarådets parlamentariska församling utkom med rekom-1993
mendationer religiös tolerans demokratiskti samhälle.om ett
Europarådets ministerkommitté uppmärksamma med-uppmanas
lemsstaterna tillåta flexibilitet tillmötesgåi olika religiösaatt att
handlingsmönster exempelvis klädsel, och iakt-matvanorsom
tagande religiösa högtidenmav

Redan till den Allmänna deklarationen mänskliga rättig-om
heter sökte EfterSverige in tillägg. gudstjänst och iakt-ett
tagande religiösa sedvänjor" ville infoga förutsatt dettaav attman
inte menligt inverkar frihet.personliganågon harDettaannans
tolkats försök begränsa friheten manifesteraett attsom att
religion Förslaget väckte frånintresse vissa detsågstater som

motvikt proselytism slutligen avvisades förslagetmotsom men
utifrån alltför för till hjälp.att vagt attvara vara

Vilken rättslig ställning har då efter ha inkorporeratsEKMR att
vanlig lag samtidigt det regeringsformeni 2123genom som

fastslagits lagar föreskrifteroch fårinte strida konventio-att mot
bedömning mellan Djurskyddslagen,nen I Religionsfrihets-en

Ärlagen och blir det fråga vad företräde.EKMR haren om som
den svenska lagregeln tid förei får den före-EKMRantagen senare
träde enligt lex författningposterior-principen äldre vikaen ger
för tillkommen. specialis-principenLex specialnormenen senare
gäller framför generell däremot tala förnorm inteen synes
EKMR tolkning båda dessaEn regler talar förattannan menar
EKMR lösning hävdar tilläggetEn regeringsformeni 2:23att

161Recommendation religions tolerance democmtic1202 1993 inon a
Parliamentary ofsociety. Assembly the ofCouncil Forty-fourthEurope.

ordinary session.
162Evans 1997 186.s.
163Nergelius 1996 684.s.
64 Ögren 1994 13.s.
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konflikt medlagregel eller reglering ifastslår ståratt somen
grundlagen.konflikt medockså ikonventionen står

Ögren all-till deanslutit sigtill SverigeKenneth hänvisar att
kodifie-konventionstolkningföroch reglergrundermänna som

ansluterdennatraktaträtten.Wienkonventionen Irades i om
förkällaviktigtill konventionförarbetentillSverige äratt enen

för tolkningenförutsättning FNzsEKMRtolkning. En är attav
tillkomsthistoriendelrättighetermänskliga ideklaration är enom

tolkningsrummetföljs. innebäroch Detnära att somtextvars
därmedtillämpbart ochmed skäktningidentifierar sedvänja är

antagitden lagidéinnehållet bakom Sverigeinkluderat i

medanförbud skäktninggenerelltDjurskyddslagen motettger
Enligtspeciella förutsättningar.underskyddar skäktningEKMR

företräde.därför reglerspecialis ska Genomlex EKMRzs enges
skäktningslutsatsenkollisionsreglernatillämpning nås att somav

denenligt svensk lag januariblir tillåtensedvänja 1995.religiös 1
svenskamed detinkorporeringeffekt EKMRzs rättssystemetEn av

religionsfrihetendésförstärkningväsentligsåledesär aven

också Konstitutions-kritiskthär finns visardetAtt momentett
beredningeninför den fortsattabetänkandeutskottets avsom

djurskydds-förutomhävdarJordbruksverketfrågan inom att
vilka förpliktelserbeaktas Europa-aspekter måste "noga även

åläggerinternationella konventioneroch andra oss.konventionen
lag.svenskEuropakonventionenbeaktasDärvid ska också äratt

intressekonflikt där olikatydligtgällande visarDen rätten en
rättskänslanhamnarkollisionskurs.lagrum hamnar I centrum

behov.livetsoch det praktiska Detvärderingarbyggd otvety-
vadrättskänslan ochvädjar tillsubjektiva elementetdiga somsom

finnadetavgörande.goda livet blirdet Gårär att varsen samsyn

165 theIntroduction ConventionEuropeanIain 1998 AnCameron, to on
förlag,Rights. Uppsala: Iustus 144.Human s.

166 maktöverenskommelser med främmande 1975:1.Sveriges
67 Ögren 1994.
168Ögren 1994 13.s.
69 bedömning.rättigheter. UtskottetsochBetänkande Fri-97:K U996/ II
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innehåll acceptabelt och vilket erkänner de olika aspekternaär
Vad blir viktigast kränkningen människans rättigheter ellerav-
djurens liv

Religionsfrihet begränsning måttstockochsom

röd tråd denna skrift harEn frågan religionsfrihetvaritgenom om
utifrån exemplet religiöst motiverad slakt. faktumDet detatt

betydelsefullaexisterar deti svenska samhället hävdargrupper som
slaktmetoder viktig religionsfrihetsfråga konflik-visaräratt en att
existerar. Därmed den också bearbetas.måsteten

uppenbar begränsning religionsfrihetenEn straffbaraärav att
handlingar enligt Brottsbalken skyddasinte därför de begåtts iatt
religiösa sammanhang. och med det straffbartI slakta djuräratt att

föregående bedövning skäktning kriminellså handling.ärutan en
viktigt här påpekaDet det till exempel från judiskt hållär att att

inte aktuellt bryta det lands lagar vilketiär äratt mot man
medborgare. Innebörden samtidigt grundläggande handlingarär att
enligt judisk och traditionell muslimsk uppfattning kriminaliseras

det svenska samhället. Det givetvis problem i mång-ärav ett ett
religiöst samhälle.

förhåller det dåHur sig med den bryter lagen grundsom av
Ärsitt eller religions kravsin detta rättighetsamvete en som

i under förhållanden förenliganågra med demokratiska grund-är
dessa frågorprinciper ställs detNär bakgrund de skildaär mot av

världsreligionernas långa och världsvida traditioner före-med
skrifter till vägledning för människans liv.

frågan fallEtt i vissa kommer den religiösa tradi-är attsvar
tionen vika. absoluta religionsfrihetenDen ställsatt ge mot
andra grundläggande rättigheter och drar det korta strået. Om

skulle hävdanågon kvinnlig omskärelse del denäratt en av
religiösa tradition bär med sig detta gehörså vinner ingetman
utifrån samhällets värderingar. föräldrarOm olika skäl vägrarav
medicinska ingrepp barnsina principen till livrättentar om

Exemplen skulle kunna flera finnsoch det enklaöver. ingavara1
lösningari gränsdragningen går.var
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lagstiftning vilarförfattning och måstelegitimitetDen som
frånfrivilligt accepterandeHabermas byggaenligt Jürgen ett

åtagande,sida,medborgarnas gemensamtettett gemensamt syn-
Laglydnad hänger dåsamhället.7°godavad detärsätt som

känslafölja och derasvilja lagenmedborgarnasmed att avsamman
följa denför önskardenProblem uppkommerdelaktighet. som

författningarlagar ochoch respekterademokratiska ordningen
kollidexfeamcddstaodaasamhällêt vpplczssamtidigt samvetetssom

definieradeflera tydligtelleroch/elleilrevligionens Omröst. en
gTuBEéf pluralistisktvilka lever iminoritetssituationi ett sam-en

derashinderlagarnaentydigt upplever måstehälle ett upp-som
har varjeallvar. jämlikhetensomdömefattning och Itas namn

hänsynstagande,till likademokratiindivid i rätträtt att er-en
människa hon är.71myndigadenoch respekteraskännas somsom
betraktatblirochsamhälletsiDet Ögonrättsstatens ettsomsom

följa denfölja ochplikten lagkonflikt mellanblirbrott attatten
lagsystem. inne-från religionenshärstammar Deträtt man menar

demokratinshör hemmafrågeställning inomdetbär äratt somen
ocheftersom demokratinsoch måste upprepasramar som

tydliggöras.ochreligionsfrihetens möjligheter måstegränser
förföreträdaremedsamhället tillsammansdet svenskaAtt

slaktfrågan djur-lösninghittarinblandade religioner uren -
för den lång-livsavgörandereligionsfrihetsaspektochskydds- är-

Liksomoch judar.välfärden för fromma muslimersiktiga 1800-
samhälletblivit medtrosbekännare dag så"främmande italets ett

blifrämmande trosbekännareupplevdadagenskommer att en
och derasidentitetbåde deras unikasamhälletintegrerad del omav

andra godtas.olikhet gentemot

70 demokratiska"Civil olydnad denHabermas, 1995Jürgen rätts--
Ordfrontgrundbult" Magasinistatens

m Ordfrontbäst"Gud Bajen istorG. 1995Hansson, Mats ärär
Magasin
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Författarpresentation

Göran teologie doktorGunner, religionshistoria,i hög-är
skolelektor vid Teologiska Högskolan, Stockholm och
kursansvarig för utbildningen Mänskligai rättigheter och
demokrati".
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Till bjuderseminarierna fors-in
kare och idédebattörer bidra medatt

kunskapsin och värderingarsina kring
de frågor tycker värdefullaär att sam-
tala kring.

Varje dokumenterasseminarium i
form skrift.av en

WWW

g o v s e.
adressen till Demokratiutredningensär

webbplats. finnsHär möjlighet föraatt
fri debatt kring demokratin demo-en -

kratitorget för alla.är öppet
antalEtt krönikörer kommer att

kommentera demokratiproblem och
andra demokratidebatter.

kanHär ocksåDu informera dig
och föra dialog kring utredningen.om

Direktivi fulltext, arbetsplan och
utredningens protokoll dokumentär

Demokratiutredningen kommer kan hämta hem.man
fortlöpande under arbetets gång Här informerar också fortlöpan-att
publicera skriftserie med de aktuella skrifteressäer, och seminarier.en om
debattartiklar, seminaxieinlägg och kanMan dessutom del debatt-ta av
forskarantologier. inlägg vid beställaseminarier samt

Den omfattande demokratiforsk- utredningens slaifter.
bedrivsning vid våra universitet Länkar finns till andra delarsom nätetav

och högskolor ställs detta till för-vis där demokratifrågor dryftas olika
fogande för alla intresseradeärsom satt.av
demoldatifrågor.

Information titlar, utgivnings-om
dag, finnspriser utredningensm.m. Vi frågor och lämnargärnasvararwebbplats.

ytterligare information utredning-om
arbete. Adress och telefonnummerens

till utredningens kansli finns nästa
En utredningens uppgifter sida.sti-ärav att
mulera det offentliga samtalet.



Ordförande 3531301113. s
Bengt Göransson
fd. mmâd
te1:08-453 41 04

Kommittéiedamöter
7335Eiisa Abascal Reyes mp

teh 08-88 29

Stefan Attefaii kd
ledamot riksdagenav
:el: 08-786 54

FredrikNäs Aurelius m
ledamt riksdagmav
tel: 46

Experter
Lars Bryntesson
Iüdwrdepmmentet

Lundby-WedinWanja
Lila andra ørdfdraøzde





Demokratiutredningens
skriftserie

AmnåRedaktör Erik

Demokratins räckvidd. frånDokumentation ett
SOU 1998:55seminarium

affärEn god i Motala. avslöjandenJournalisternas
och etik SOU 1998:63läsarnas

Att rösta med händerna. folkom-Om stormöten,
Schweizröstningar och direktdemokrati i

SOU 1998:85

Gör barn till medborgare Om barn och
SOU 1998:97demokrati under 1900-talet

medborgarskapet. frånDet Dokumentation ettunga
SOU 1998:101seminarium

frånLekmannastyre i tid. Dokumentationexperternas
SOU 1998:102seminariumett

på nivåDemokrati europeisk SOU 1998:124

Läsarna demokratin.och läsandeEtt brev till det
Sverige SOU 1998:134

Lokala Demokratiexperiment. Exempel och analyser
SOU 1998:155

På Marginalen. från Socialtjänst-10. En intervjubok
SOU 1998:161utredningen

frihet.11. Allas marknaden. TreDemokratin möter
SOU 1998:164ronder



DEMOKRATIUTREDNINGENS SKRIFTSERIE

frånEU demokratiprojekt12. Dokumentationett-
SOUseminarium 1998:145ett

13. Invandrarskap och medborgarskap.
frånDokumentation seminarium SOU 1999:8ett

får Guds14. Att slakta i Om religionsfrihetett namn.
och demokrati SOU 1999:9













DemokratiutredningenDen parlamentariskt sammansatta
folkstyrelsens förutsättningaranalyserar den svenska

inför 2000-talet. ljuset globaliseringen,Det sker i bl.a.av .förändringarna denEU-medlemskapet, i medielandskapet,
förnyelsearbetet inom offentlig förvaltninglT-tekniken,nya

förändri Vid sekelskiftet skaoch folkrörelsernas
analys i slut-utredningen sammanvägd ettpresentera en

betänkande.
gång tillUtredningen vill redan under arbetets bidra

fördjupa demokratidebattenatt genom
offentliga seminarier i landetrunt0 om

wwwoemokratitorgetgov.se med friawebbplatsen0
informera ochoch möjligheter sigdebatter att om

föra dialog kring Demokratiutredningen
seminarie-skriftserie med debattartiklar,essäer, "en0 i -inlägg och forskarantologier.

fårfår Kan religionenHur slakta ett envaraman
svenska medborgare tillhörprivatsak när allt färre

religionsamma
slaktfrågananalyserasI den här skriften som en

fråga demokrati. Med historiskareligionsfrihet ochom
avslöjar häpnads-och samtida exempel författaren en

såvälokunskap hos myndigheterväckande religiös
harmlös. Den kanpolitiker. Den är inte barasom

ovärdig demo-uppfattas kränkande, rentav ensom
för tämligenkrati sig attut mogen.varasom ger

direktflakta info
Tel Fax671 67108-58708-587 00. 7x

Box Stockholm6430. 82113
order@faktainfo.se www.faktainfo.se




