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Hvordan sikre likeverd når noen er likere enn andre


Mangfoldet av livssyn er en stor utfordring for vårt norske samfunn.  Et rettferdig samfunn må behandle alle medlemmer som likeverdige, uavhengig av deres livssyn -- men hvordan?  Hvor langt skal respekten for andres livssyn gå?  Den religiøse pluralismen utfordrer både våre oppfatninger av gårsdagens Norge, og våre forventninger til det fremtidige norske samfunn.  Skolen må håndtere begge utfordringer når den skal undervise morgendagens samfunnsborgere, gi dem identitet som individer og som norske, og gi dem trening i dialog.
Majoriteten i Norge har ikke tatt tilstrekkelig inn over seg de nye normkonfliktene som livssynspluralismen skaper mellom, på den ene side, forpliktelsen til alle menneskers likeverd, og på den andre siden rimelige ønsker om å bevare og formidle sitt eget livssyn, sin kultur, sine tradisjoner, og den nasjonale arv slik man selv ser den.  I et demokrati er det ikke til å unngå at minoriteter må forholde seg til de rammer majoritetssamfunnet setter, og fungere "på majoritetens premisser." (NOU 1995:9, 75).  Men i et legitimt demokrati er flertallets myndighet begrenset av et lovfestet rettighetsvern for individet og for minoriteter, både på det nasjonale og på flere internasjonale nivåer.  I tillegg skal jeg hevde at i Norge bør dessuten majoritetens eget verdigrunnlag sette grenser for hvordan statsmakten bør behandle minoriter. 

Denne artikkelen tar for seg en av livssynspluralismens store utfordringer: spørsmålet om religionsfrihet i skolen, slik den kommer til uttrykk i den nye Læreplan for faget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering".  Jeg vil argumentere for at det er et stykke igjen før vi har en læreplan som vi bør godta i et samfunn som skal være tuftet på likeverd og respekt for livssynsforskjeller.  Et kristent livssyn preger både formuleringer og innholdsbestemmelsen av faget på uforsvarlige måter.  Departementets forslag og Stortingets vedtak går klart ut over det en livssynsmajoritet bør tillate seg i et rettferdig samfunn. 
Livssynspluralismens utfordringer kan også gi en økt innsikt i hvordan Norge 'europeiseres'.  Vi har lenge vært underlagt lovgiving på det europeiske plan, lovgivning som etterhvert får økende betydning.  Dette bør få virkninger både for innholdet i landets lover, for mandatene til offentlige utvalg, og for saksbehandling og høringsrunder.  Et slående eksempel på dagens praksis er diskusjonen -- og fraværet av diskusjon -- av skolens kristne formålsparagraf.  Smith-utvalget skulle foreslå et samlet lovverk om opplæring, fordi regjeringen ønsket at lovverket skulle fremstå som et bedre og klarere styringsmiddel for å nå de nasjonale mål for opplæring.  Imidlertid ville regjeringen at prinsippene i lovenes formålsbestemmelser skulle ligge fast, så Smith-utvalget drøftet nesten ikke spørsmålet om dagens opplæringsformål er i samsvar med norske internasjonale forpliktelser i sin utredning (NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring).  Dette grunnleggende spørsmålet ble tilsynelatende først påpekt sent i prosessen, i form av en høringsuttalelse fra Utenriksdepartementet.  Disse prosessene vil kanskje endres etterhvert som Norge i større grad må forholde seg til menneskerettighetskonvensjoner, E¥S og andre internasjonale lovverk.
Europeisering av det norske lovverket fungerer dermed som et ytre skranke for norsk selvråderett.  Men europeiske impulser kan også bidra til indre fornyelse av norsk kultur og flertallets evangelisk-lutherske tradisjoner, i møte med mangfoldet av religioner og livssyn.  Mange andre europeiske land har diskutert konfesjonsbindingen i skolen.  I England må skolene tilby konfesjonsnøytrale andakter.  Våre naboland har funnet det forenelig med sine lutherske religiøse tradisjoner og sine nasjonale identiter å forlate konfesjonskravet; Sverige i 1919, Danmark i 1975.  I Tyskland er spørsmålet for tiden under behandling i den føderale grunnlovsdomstol.  Ved å se på andre land kan vi oppdage kreative institusjonelle løsninger, såvel som nye fortolkninger av egne verdier og tradisjoner. 
Jeg ønsker også å skissere hvordan vi mer alment kan håndtere slike spørsmål som angår samfunnsinstitusjonenes legitimitet.  Mange livssyns-spørsmål må belyses i tiden fremover, blant annet fritaksrett for elever, og i såfall om dette bare kan gjelde i bestemte timer; reservasjonsrett for lærere; og privatskolenes rolle i et rettferdig demokrati.  En normativ diskusjon om disse emnene kan ikke unngås ved å henvise til Norges internasjonale juridiske forpliktelser.  Det er nemlig av og til på sin plass å drøfte om juridiske krav er moralsk legitime: om vi bør adlyde bestemte lovlig fattede vedtak, og om bestemte lover bør endres.  Jeg skal argumentere for at Norges juridiske forpliktelser om minoriteters rettigheter på livssynsområdet bør aksepteres som moralsk legitime føringer på det norske skolevesen.  Men spørsmål om fritaks- og reservasjonsrett og privatskolenes rolle faller stort sett utenfor mitt hovedanliggende her.  Jeg vil argumentere for at den Læreplanen som nå foreligger er uforenlig med minoriteters likeverd.  Justeringer er påkrevet, særlig dersom vi mener at skolen bør være en møteplass for elever med forskjellig kultur, sosial bakgrunn og livssyn.  Justeringene jeg skal foreslå vil kunne redusere foreldres, elevers og læreres behov for fritak, og redusere deres ønske om etablering av egne fag og skoler ut fra en forståelig frykt for majoritetens overtramp på livssynsområdet.  
Pettersen-utvalgets innstilling, "Identitet og dialog" (NOU 1995:9) peker, som navnet uttrykker, på to verdier som begge kan og må fremmes i skolen.  Men dessverre kan de også komme i konflikt.  Pettersen-utvalget peker på verdiene, men løser ikke konflikten mellom dem på en rettferdig måte.  Og det gjør dessverre heller ikke departementets Læreplan for faget.  Konflikten består i følgende:  Om vi ønsker felles undervisning for så mange som mulig, for å sikre dialog, må vi redusere graden av kristen identitetsbygging i faget, og om nødvendig fjerne skolens kristne formålsparagraf.  Kristen identitetsbygging kan hemme, istedenfor å fremme, dialog mellom livssyn i skolen.
Dersom valget står mellom å beholde den kristne formålsparagrafen og å tilby offentlig undervisning som respekterer alles likeverd må et rettferdig samfunn insistere på det siste.  Men vi kan kanskje slippe å velge: Målet må være å redusere behovet og ønsket om fritak fra en felles, offentlige og diskriminerende undervisning.  Da må departementets Læreplan revideres.

I første del vil jeg utdype de problemene jeg ser med dagens Læreplan.  Del 2 tar opp noen sider ved livssynspluralismen for å få satt problemene i relieff.  I del 3 presenterer jeg et bestemt forsvar for toleranse ut fra en bestemt tolkning av "likeverd".  Del 4 skisserer noen sider ved skolens sentrale samfunnsrolle.  Del 5 er et forsvar for en Revidert Læreplan som ikke er så preget av kristendommen.   Avslutningsvis, i del 6, tar jeg opp viktige spørsmål om toleransens grenser: hvilke livssyn som ikke kan aksepteres i et rettferdig samfunn, og om innholdskrav til privatskoler.  

1 Problemer med departementets Læreplan.
Prosessen omkring utviklingen av det nye livssynsfaget er et eksempel på hvordan endringer i samfunnet følger av det nye livssynsmangfoldet.  Dessverre viser også prosessen og resultatet at mye står igjen.  
God vilje overfor annerledes troende preget både Pettersen-utvalgets utredning og utkastet til Læreplan for faget.  ¥nsket om et felles fag bidro til at faget skulle inneholde mye stoff om mange livssyn, ikke bare statskirken.  Til tross for denne velviljen møtte bidragene stor motbør på flere punkter fra livssynsminoritetene.  Stortingets behandling (Innst S nr 15 (1995-96)) og departementets Læreplan (i St meld nr. 14 (1995-96)) tok i noen grad denne kritikken inn over seg.   Blant annet fjernet man målsettingen om "å bidra til at elevene tilegner seg kristne og humanistiske verdier som en sentral del av sitt selvbilde, sin livsorientering og virkelighetsforståelse".  Det ble også understreket at konfesjonsbindingen ikke innebærer at faget skal være et redskap for noe trossamfunn, eller opplæring til en bestemt tro.
Det er fornuftig at faget formidler mye kunnskap om kristendommen og også stoff om andre religioner og livssyn, og at faget formidler, oppdrar og stimulerer til bevissthet om en rekke verdier og normer.  
Men etter mitt skjønn bør den Læreplan som nå foreligger revideres på to prinsipielle punkter: for det første det innhold som skal formidles og for det annet beskrivelsen av de "kristne og humanistiske verdier".  En slik Revidert Læreplan er bedre i overensstemmelse med den respekt livssynsminoriteter har krav på.  
Det første problemet med departementets Læreplan for faget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" gjelder innholdet.  Det er gode grunner for at skolen skal formidle mye stoff om kristendom til alle barn, men noen punkter bør forandres.  Departementets Læreplan inneholder blant annet krav og mål om opplæring allerede i småskoletrinnet om bønn, utenatlæring av de 10 bud, utenatlæring og avsynging av sanger og salmer med kristent innhold, betydningen av å si at "Jesus er Guds sønn", og kunnskap om hva dåp og nattverd "er".  Selv om elever kan fritas for disse delene av undervisningen, er disse kravene uforenelige med likeverd og respekt for ikke-kristne.  Informasjon om bønn og om trossetningers betydning, og forventninger om gudstjenester og avsynging av slike salmer må vurderes svært nøye.  Dersom disse punktene må være med av hensyn til skolens konfesjonskrav, bør heller den kristne formålsparagrafen for skolen fjernes.  
Det andre forandringen den Reviderte Læreplanen krever, gjelder beskrivelse av samfunnets verdigrunnlag.  De verdier som grunnskolen skal formidle bør ikke omtales som "kristne og humanistiske", fordi dette er utilbørlig uklart og misvisende.  
Poenget er ikke at skolen ikke bør  formidle verdier.  Tvert om: det er viktig å slå fast at skolen må fremme forståelse og respekt for noen normer og verdier.  Det er altså ikke slik at respekt for livssynsmangfoldet bygger på verdirelativisme, eller at respekt for mangfold medfører at skolen bør tie om alle normer og verdier.  Vi har alle behov for et felles normgrunnlag og krav til adferd, krav som må sikres og forventes av alle samfunnsmedlemmer.  Læreplanen nevner noen: likeverd, respekt og ansvar for andre, respekt for demokrati, likestilling mellom kjønnene, ærlighet, og sannhet.  Disse verdiene og normene inngår i en rekke forskjellige livssyn.  Vi insisterer altså på at det er mulig og nødvendig å begrunne et rettferdig, tolerant norsk samfunn innenfor en rekke forskjellige livssyn, fordi de har noen felles normer og verdier om individets likeverd og om forhold mellom individ og samfunn.  Nå hevdes det i Pettersen-utvalgets utredning (s. 46) at skillet mellom etikk og livssyn er vanskelig å gjennomføre i praksis.  Men Pettersen-utvalget må gjøre dette skillet for å kunne hevde at ulike religioner og livssyn har noen normer som fellesgods (s. 78).  
Problemet er altså ikke at skolen skal bidra til å gi barna normer og verdier.  Men dette knippet av verdier og normer, som vi kan kalle "medborgerverdier" og "medborgernormer", må avgrenses og utdypes nøyere.  Vi kan utsette, men bør ikke avverge eller unngå en viktig offentlig debatt om et moralsk felles grunnlag blant morgendagens medborgere.  Vi må blant annet avklare om skolen skal formidle de verdier og normer som gjenspeiler stortingsflertallets partipolitiske plattform til enhver tid, bare det som er partipolitisk fellesgods, eller bare det som er nødvendig for å sikre stabilitet og oppslutning om samfunnsinstitusjonene over tid.
Selve merkelappen "kristne og humanistiske" verdier bør erstattes.  Det er svært uheldig å benevne medborgerverdiene og -normene som "kristne og humanistiske."  For det første finnes dette grunnlaget også i mange andre -- om ikke i alle -- religioner og livssyn.  Beskrivelsen av dette grunnlaget som "kristent og humanistisk" er dermed unødig ekskluderende og uklar, og bør unngås i offentlige dokumenter fra myndighetene.
Dette er ikke bare pirk om ord, for valg av denne ordbruken gjør det vanskeligere å skjelne gode argumenter fra dårlige, og åpner for den feiltolkning at begrunnelsen for å insistere på disse normene er at dette er normer hentet fra majoritetens livssyn.
Beskrivelsen "kristne og humanistiske" åpner også for uklarhet og usikkerhet hos lærere, elever, myndigheter, foreldre, og internasjonale domstoler om hvilke verdier og normer som skal formidles.  Frykten for manipulering og illegitim maktbruk fra skoleverk og departement er kanskje ubegrunnet, men en annen ordbruk vil fjerne denne tvilen.
Og sist, men ikke minst: vi trenger et felles språk og referanserammer når vi argumenter om hvordan samfunnet bør være innrettet.  For slike refleksjoner trenger vi et språk som unngår å legger ett bestemt livssyn til grunn.   

2 Om livssynspluralismen
Livssynspluralismen er ikke ny.  Norge har aldri hatt én, felles, religiøst basert kultur og tradisjon, selv om vår norske "kristne og humanistiske" historie inneholder mange tragiske forsøk på å sikre livssynsenhet: forbud mot noen religioner og livssyn, og overgrep mot samer og sigøynere, like inn i vårt århundre.  Vårt samfunn preges mer nå, og mer åpenbart, av et mangfold av livssyn.  Vi kan ikke regne med at dette vil avta.  Vi vil fortsette å leve med uforenlige, men likefullt gjennomtenkte og ikke klart urimelige livssyn.  Livssynsmangfoldet vil bestå -- med mindre statsmakten brukes på uforsvarlige måter.  
Vi må forsone oss med at reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer ikke vil bli fullstendig enige om hva det gode liv består i, og at vi vil vurdere mange livssituasjoner og muligheter forskjellig.  Livssynspluralismen tvinger oss til å spørre hvordan et rettferdig samfunn bør håndtere slike forskjeller.  Vi trenger felles kriterier for rettferdige samfunnsinstitusjoner, på tvers av livssynsforskjeller, og felles regler for oppførsel på tvers av et mangfold av livssyn og tradisjoner.  Dette stiller store og nye krav til livssynsfagets plass og innhold i den obligatoriske skole.  

3  Toleransens grunnlag
De vage idealene om likeverd og respekt må presiseres for at vi skal få grep om de praktiske problemene.  Verdiene frihet, likhet og solidaritet har dype røtter i europeisk filosofi, hos Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Locke, Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill og mange andre.  Respekt for alles likeverd tilsier at vår felles praksis må kunne forsvares overfor alle berørte parter.  Spesielt viktig er det å kunne begrunne samfunnsinstitusjoner på denne måten, siden de håndheves med statsmakt.  
Vi må altså kunne forsvare skolen som institusjon og dens læreplan overfor alle berørte parter på en tilfredsstillende måte. Vi må sammenligne konsekvensene av alternative regelverk: hva står på spill for berørte parter?  Vi betrakter altså en læreplan for livssynsundervisning som del av en sentral samfunnsinstitusjon med stor virkning på vårt fremtidige samfunn.  Vi må vurdere alternative læreplaner ved å se på alle som blir berørt av dem.  Den Reviderte Læreplanen jeg skisserte er å foretrekke framfor departementets Læreplan dersom den Reviderte Læreplanen er et pålitelig redskap for å sikre eller fremme viktige interesser hos berørte individer i forhold til alternativet, uten at andres like viktige interesser trues.  Vi må ta med i betraktningen at slike institusjoner og rutiner skal fungere i praksis.  Vi må vurdere hvilke pedagogiske muligheter faget åpner for, men også tilsiktede og utilsiktede ulemper og farer.  Vi må avklare hva som står på spill for alle parter som berøres: først og fremst de barna som mottar undervisning -- både for de som kommer fra familier som deler flertallskulturen og for de som kommer fra minoritetskulturer -- såvel som for lærerne, og for samfunnsmedlemmer forøvrig.
Flere spørsmål må avklares som ledd i slike vurderinger.  For det første: hvilke interesser er det rimelig å legge til grunn ved slike vurderinger, og for det andre, hvordan vil disse interessene berøres av alternative læreplaner.  Ofte avdekkes svarene på slike spørsmål underveis, i dialog mellom berørte parter.  Derfor er det viktig med reelle høringer og en bred sammensetning av utvalg og råd.  Et prisverdig forslag fra Nansenskolens arbeid "Felleskapsetikk i et flerkulturelt Norge" er å etablere et fast råd for slike etiske og ordningsmessige drøftinger.  Samtidig må vi insistere på at også en dialog må tilfredsstille visse krav for å fungere tilfredsstillende.

4 Skolens rolle
Det er mange gode grunner for et felles fag om religioner, livssyn og etikk.  Den viktigste interessen som skolen skal fremme er muligheten til å leve et liv vi selv opplever som meningsfylt.  Vi er tjent med å få utvikle og fremme våre mål i samsvar med vårt eget livssyn, i fellesskap med andre.  
For å fungere som fullverdige samfunnsmedlemmer med egen identitet, og med tilstrekkelig selvforståelse må vi ha kunnskap om samfunnet omkring oss, om de muligheter og skranker som finnes.  Videre trenger alle innsikt i viktige kulturelle referanserammer.  I Norge idag gjelder dette blant annet kristne høytider og deler av norsk historie, slik de preger dagens kultur og institusjoner.  
En svært viktig oppgave for oss som samfunn er å avklare hvilke felles referanserammer som er viktige for oss alle, og hvilke referanserammer morgendagens samfunnsmedlemmer bør ha felles når lover og beslutninger skal fattes på demokratisk vis.  Offentlig diskusjon i skole og samfunn kan forhindre at legitim uenighet om referanserammene manipuleres bort, det være seg uenighet ut fra partipolitikk, filosofi eller livssyn.

Hvorfor er normer og verdier viktige?  I tillegg til kunnskaper må vi som samfunnsmedlemmer kunne forvente noen holdninger og verdier hos hverandre for at alle skal kunne fungere og bidra som fullverdige og likeverdige mennesker.  Både departementets Læreplan og den Reviderte Læreplan insisterer på at skolen må ta sikte på at elevene aksepterer disse medborgernormene.  Noen slike normer kan nevnes:
 	Respekt for eget livssyn og egne valg er svært viktig for å verne og fremme den grunnleggende interesse vi har i å leve meningsfylte liv.  I dette perspektivet er altså ikke livssynsfriheten viktig fordi livssyn er uvesentlig, eller uviktig.  Livssynsfrihet er ikke å forstå som frihet fra livssyn.  Tvert imot: livssyn er så viktig for hver enkelt av oss at våre felles institusjoner ikke bør legge ett bestemt livssyn til grunn, sålenge mange av oss ikke deler dette livssynet.
Oppslutning om samfunnsinstitusjonene over tid krever også allmenn aksept av noen felles verdier, som best sikres gjennom sosialisering i skolen og andre steder.  Borgere med ulike livssyn må altså likevel ha noen felles verdier.  Det er en viktig utfordring for skolen å sikre at demokratiets og toleransens normgrunnlag formidles.  Vi må enes om at samfunnet må sikre alle samfunnsmedlemmers likeverd.  Skolen bør derfor være holdningsskapende.  Dette trenges blant annet for å sikre oppslutning om samfunnsinstitusjonene.  Men av dette følger ikke at skolen skal oppdra elever i henhold til hele listen av idealer fra Bergprekenen i det kristne Nytestamentet, eller til alle ti bud i jødisk og kristen tradisjon.  Det er snarere grunn til å avvise slik opplæring i den grad dette bryter mot ikke-kristne og ikke-jødiske menneskers sentrale interesse i å leve et liv i samsvar med deres eget livssyn.

Denne skissen kan belyse hvorfor et felles livssynsfag er av verdi.  Hensikten med et felles fag bør ikke være å fortrenge det faktum at vi er forskjellige på det livssynsmessige området, og tilhører ulike grupper -- et faktum Pettersenutvalget faktisk advarer mot at skolen bør formidle.  Tvert imot: mangfoldet av livssyn er et faktum som ikke bør fortrenges.  Vi trenger heller ikke et felles fag for å sikre et felles kultur-, verdi- og kunnskapsgrunnlag (NOU 1995:18, kap. 11).  Vi kan oppnå et felles verdigrunnlag uten et felles fag, sålenge vi har nasjonale krav til alternative fag-tilbud.  
Men felles undervisning på tvers av livssyn er viktig for å sikre forståelse for mennesker med forskjellig tro, og øvelse i å omgås dem med respekt (Innst S nr 15 (1995-96), St meld 14 (1995-96): 10).  Siden livssynsmangfoldet vil bestå i Norge, blir evnen og viljen til å respektere andre en sentral oppdragelsesoppgave for skolen.  Elevene må utvikle evnen til å lytte, spørre og argumentere.  De må innse behovet for å finne fram til felles ståsted og noen felles regler for oppførsel -- og de må lære evnen til å akseptere uenighet på andre områder.  Pedagogisk kan dette best skje med forskjellige livssyn tilstede i samme klasserom.  
Vi kan ikke fjerne ønsket om fritak fullstendig, og Norge kan antagelig heller ikke påby alle elever i offentlig skole å følge faget.  Sålenge konfesjonsforankring består i en eller annen form, vil den Europeiske menneskerettighetskonvensjon, første tilleggsprotokoll, art. 2. antagelig tilsi at det må gis adgang til fritak (Smith-utvalget s. 93).  Men felles undervisning om livssyn er klart å foretrekke.  Da må vi redusere behovet og ønsket om fritak fra undervisningen, og da må læreplanen vise respekt for alle parter.

5 Hvorfor den Reviderte Læreplan er bedre. 
Jeg vil her kort forklare hvorfor den Reviderte Læreplan er å foretrekke framfor departementets.  Den Reviderte Læreplan gir et bedre vern beskyttelse av den viktige interessen av å verne eget livssyn hos noen, nemlig livssynsminoritetene, uten at andres like viktige interesser settes i fare.

Ikke-kristne minoriteters interesser skades på flere måter av departementets Læreplan. Departementet hevder imidlertid at slik undervisning kan gjennomføres på en "pluralistisk, nøytral og objektiv" måte (St meld nr 14 (1995-96), 15.  Ordene er kanskje valgt for å stemme med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens avgjørelse ("Den danske seksualundervisningssaken" 1976), som tillater pliktig opplæring i religøse spørsmål sålenge den gis på en "objektiv, kritisk sonderende og pluralistisk måte.  Det er forbudt for staten å følge en indoktrinerende målsetting som ikke kan sies å respektere forelderenes religiøse og filosofiske overbevisning." (Sitert i NOU 1995:18 s.93).
Imidlertid vil innholdet i Læreplanen og skolens pedagogiske midler i praksis være egnet til å påvirke elevenes egne verdier og holdninger i spesifikt kristen retning.  Det vil si at innhold og midler i undervisningen vil være de samme som om påvirkning var et tilsiktet mål.  Formidlingen av noen av disse utsagnene formidler også en livsverden og en religiøs verdensanskuelse:  "Hva bønn er", "Hva dåp og nattverd er", og "at Jesus er Guds Sønn" vil i praksis være umulig å formidle uten å påvirke elevene til eller fra tro på utilbørlige måter -- til tross for at dette ikke er målsettingen.  
Mot dette insisterer Pettersen-utvalget at elevene må kunne skille mellom, på den ene side, å be i form av henvendelse til en guddom, og på den andre side å lese en bønn;  og skjelne mellom personlig deltakelse i gudstjeneste og det å være til stede ved gudstjenesten. (s 44-45).  Dette forsvaret virker spinkelt.  For det første vil noen religiøse livssyn ikke skille mellom å lese ordene i en bønn og å be, eller mellom å delta i gudstjeneste og å være tilstede.  For det andre virker det urimelig å forvente at barn skal kunne trekke slike skiller: utvalget selv mener tross alt at et enklere skille, mellom etiske normer og livssyn, ikke lar seg formidle:  Et slikt skille, sier utvalget, er bare mulig i et 'akademisk rom', men ikke i en oppdragerinstitusjon (s. 46).  
Utvalget legger også vekt på utenatlæring som identitetsskapende: ".. sangene faktisk sitter i minnet, som en del av en selv.  Det en har lært utenat kan ingen ta fra en." (78)  Man kan hevde at faren for indoktrinering til den kristne tro kan reduseres dersom barna skal lære utenat sentrale bønner, trossetninger og salmer fra flere religioner.  Imidlertid er dette utilfredsstillende både for de livssyn som mener at utenat- og høytlesing er uttrykk for tro, såvel som for de livssyn som avviser bønn.
Farene for utilbørlig påvirkning er ennå større siden skolens rolle skal endres.  Fra å bare være et undervisningssenter, skal skolen bli et "mer allsidig lærings- og oppvekstsenter" (Kongelig resolusjon om Smith-utvalget, i utvalgets utredning s. 24).
En ytterligere grunn til å anta at dette innholdet har indoktrinerende virkninger er at lærerne antas eller pålegges å være lojal mot fagets profil og innhold.  De skal "vise innlevelse og engasjement, evne til både selv å bli revet med og til å rive andre med seg." (Pettersenutvalget s. 59).  Lærerne "må kunne tenne og fortelle, men også tilrettelegge ... for unge under læring og på søking" (Læreplan s. 20-22).  
Man skal ikke se bort fra at formuleringene og ordvalget her uheldig preget av et ønske om velklang.  Likevel kan det vanskelig benektes at et barn fra en ikke-kristen familie som får en lærer som oppfyller disse profesjonsidealene, reelt utsettes for det som må oppfattes som indoktrinering.  Når Stortinget hevder at faget ikke skal være et 'redskap for trossamfunn', og når departementet hevder at undervisningen kan gjennomføres på en 'objektiv' og 'nøytral' måte, bør det derfor ikke overraske om minoriteter og menneskerettighetsdomstoler vil avfeie dette som Orwelliansk "nytale".
En annen viktig og betenkelig virkning av departementets Læreplan oppstår i kombinasjon med forslaget om å nekte lærere rett til å reservere segmot å undervise i kristendomsfaget.  Det er grunn til å frykte at lærere som ikke deler den evangelisk-lutherske tro vil ønske å reservere seg mot denne formidlingen.  Smith-utvalget anbefaler at reservasjonsretten beholdes (NOU 1995:18, kap. 29), mens Pettersen-utvalget vil oppheve reservasjonsretten, fordi utvalget mener "det er problematisk at lærere som underviser i en skole med kristen formålsparagraf, som gjelder for alle skolens fag, kan be seg fritatt fra å undervise i kristendomskunnskap" (50).  Dersom reservasjonsretten ikke opprettholdes, har vi grunn til å frykte at den norske skole i fremtiden i liten grad vil ha lærere med andre livssyn.  Dette vil være svært uheldig: norske barn risikerer i fremtiden å ikke møte lærere med andre livssyn, og av annen etnisk opprinnelse.  Både for minoritetselever og barn i statskirken er det beklagelig dersom de ikke får oppleve rollemodeller som gjenspeiler det mangfold samfunnet ellers består av.
Til forsvar for departementets Læreplan kan sies at Stortinget har åpnet adgang til fritak fra de spesifikke delene av undervisningen som er anstøtelig for minoritetene.  Dette vil bety at noen elever tas ut av undervisningen i enkelte timer.  Vi må spørre om dette er et veloverveid signal å sende om minoritetene og deres livssyn i den offentlige skole.  En slik praksis kan virke stigmatiserende, og stortingskomiteens kommentar er på sin plass: " Skolen skal være en møteplass for alle elever. Derfor må opplæringen være åpen og inkluderende.  I så liten grad som mulig skal skolen skille elevene i skoletiden etter tro eller livssyn, men organisere undervisningen slik at de kommer i vane med å drøfte slike spørsmål med åpenhet, respekt og innsikt." (Innst S nr 15 (1995-96)).  
Siden departementets Læreplan nettop kan skille elevene mer enn den Reviderte Læreplanen vil gjøre, blir et springende punkt om det er gode grunner til å følge departementets Læreplan.  Vi bør derfor spørre hva som taler for departementets Læreplan.  Vi må avklare hvilke interesser som står på spill. 
Noen statskirkemedlemmer vil selvfølgelig ha interesse av en kopling av kristendomsfaget og opplevelse av levende kristendom i et forkynnende kristendomsfag.  Statskirkens medlemmer oppnår at barna påvirkes ennå sterkere i samsvar med sitt livssyn.  Men dette er ikke en interesse det er tilbørlig å fremme i skolen, slik alle parter etterhvert synes enige om:  hensikten med faget er kunnskapsformidling, ikke opplæring til en bestemt tro.  
Et mer beskjedent formål uttrykkes i Pettersen-utvalgets utredning:  "en trygg forankring i egen kultur og religion og en bevissthet om egne referanserammer er en forutsetning for en åpen dialog.  Utvalget ser kristendomsfaget som både et identitetsbyggende og et dialogfremmende fag"  (s. 52).  Begrunnelsen for utenat-læringen og formidlingen av kristne trossetninger er altså identitetsbygging, ikke forkynnelse.  Men denne økte identitetsbyggende funksjonen for de kristne kan ikke veie tyngre enn ikke-kristnes interesse av å slippe unna denne ekstra identitetsbyggingen, som er basert på et annet livssyn enn deres eget.  Den Reviderte Læreplanen ivaretar de kristnes interesse i stor grad, siden det kristne livssyn presenteres omhyggelig i faget.  Det er også fullt mulig for kristne å sikre denne identitetsbyggingen i hjemmet eller i sine gudshus.  For minoritetene er alternativet til å utsettes for denne kristne identitetsbyggingen å utelukkes fra klassens fellesskap.  Denne utelukkelsen må betraktes som uheldig dersom skolen skal bidra til integrering og dialog på tvers av familiebakgrunn.  Det er ironisk at denne identitetsbyggingen blir dialoghemmende.
Et annet argument for departementets Læreplan kunne være at flertallets interesse av slik ekstra identitetsbygging skal veie tyngre simpelthen fordi det er flere kristne.  Å legge vekt på antallet mennesker i denne sammenheng er noe vi bør være svært betenkt over, for respekt for det enkelte individ krever nettopp at det finnes grenser for hva noen individer skal utsettes for at andre skal få det noe bedre.
Den Reviderte Læreplan sikrer altså alles likeverd i større grad enn departementets forslag gjør.  Minoriteter er derfor i sin fulle rett dersom de hevder at den offentlige skole ikke lever opp til de krav alle kan stille i et rettferdig samfunn.  Egne skoler for minoriteter fremstår dermed som en berettiget og veloverveiet krav, ut fra samvittighetsgrunner.  Dersom skolens kristne formålsparagraf står i strid med en av enhetsskolens viktigste oppgaver, bør formålsparagrafen vike.  Dette er nødvendig dersom Norge skal sikre likeverdige betingelser for alle medborgere.
Disse konsekvensene følger av betraktinger om likeverd og respekt som blant annet er del av de kristne, europeiske tradisjoner.  Vi ser altså at refleksjon om eget verdigrunnlag kan gi den kristne majoritet grunner til å endre sin egen oppfatning om hva kulturen og religionen krever i et Norge med et mangfold av livssyn.  Den Reviderte Læreplanen, og opphevingen av skolens kristne formålsparagraf, kan være forenelig med de normer og verdier om likeverd og respekt som er sentrale i norsk kristendom -- slike endringer kan sågar være en nødvendig reaksjon i den evangelisk-lutherske arv i møte med andre livssyn. 

6  Toleransens grenser
Denne tilnærmingen til vårt kulturelle mangfold innebærer ikke holdningsløs relativisme.  Det rettferdige samfunn tuftet på likeverd er ikke verdinøytralt, men insisterer på noen verdier og normer, og på skolens holdningsskapende rolle.  Denne tilnærming er forenelig med mange livssyn som hevder at andre livssyn tar feil, og forenelig med den oppfatning at slike livssynsforskjeller er beklagelige -- sålenge disse livssynene forkaster illegitim bruk av statsmakt, indoktrinering og forfølgelse, som redskap for å bli kvitt livssynspluralismen.
Det er ikke slik at alle livssyn skal få blomstre.  Blant de normer som må sikres er lojalitet og respekt for medmennesker, men full respekt bare for tradisjoner og kulturer som er forenelig med alle medmenneskers likeverd.  De livssyn som har krav på fullt vern må være forenelig med en slik felles begrunnelse for toleranse og livssynsnøytralitet i samfunnets institusjoner.  Livssynene må akseptere premissene om individers likeverd i samfunnet.  Alle må kunne forventes å slutte opp om demokrati, likestilling, rettssikkerhet i offentlige institusjoner.  Samtidig vil vi ikke ha grunn til å forhindre livssyn som ikke gjennomfører disse idealene i sine interne forhold, så lenge menneskerettigheter sikres, og så lenge alle medlemmene har reelle muligheter til å endre livssyn og medlemskap.
Et rettferdig samfunn må tillate og rettighetssikre private skoler, men må også kunne stille krav til Læreplanen i disse skolene.   Norge har internasjonale juridiske forpliktelser til å tillate privatskoler, ifølge FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter art. 13,3, og UNESCO-konvensjon mot diskriminering i undervisning art 5,b og c.  Det er likevel også grunn til å peke på hvorfor en felles offentlig skole er verdifull, og hvorfor noen private skoler kan være uheldig.  De kravene vi må stille til innhold i skolen kan sikres gjennom en felles Læreplan, så behovet for likt innhold i opplæring trues altså ikke av privatskoler.  En felles sosialisering i felles skole kan tvert imot skade, dersom innholdet utilbørlig fremmer noen livssyn til forkleinelse for andre.  Men en felles skole er svært viktig i den grad lik sosialisering og felles opplæring tjener til å gi barn likeverdige livssjanser uavhengig av foreldres økonomiske evne og sosiale status.  Dette målet har vært tatt for gitt i norsk debatt, kanskje uten tilstrekkelig varhet om hvordan livssjanser skal måles.  Her får vi igjen flere utfordringer i et flerkulturelt samfunn, der utdanningsvalg og livsvalg verdsettes forskjellig oss i mellom.  Uansett: dersom "enhetsskolen" skal bidra til å redusere betydningen av familiebakgrunn for barnas livssjanser, må vi konstatere at dagens norske offentlige skole bare delvis oppnår dette idealet.  For alle går jo ikke på en felles offentlig skole, men på skolen man sokner til.  Og den geografiske oppdeling av skolekretser gjenspeiler økonomisk og sosial familiebakgrunn -- ofte mer, faktisk, enn noen privatskoler, som oppnår en bedre sosial og økonomisk spredning blant sine elevene. 
Hvilke krav må stilles til undervisningen i alle skoler, private såvel som i offentlige?  Det er viktig å sikre informasjon om den kristne religion.   Det bør ikke være mulig å bli voksen i Norge uten å få undervisning om kristendommen.  
Det må også undervises om skillet stat og religion slik det praktiseres i Norge, om religionsfrihet og rettsstatens vern om individer.  De private skoler må også stå for holdningsdannelse og sosialisering til medborgernormene.  Dette innebærer for eksempel at skolen må oppdra barn i samsvar med kravene til likestilling mellom kjønnene.  Alle skoler må ta klart standpunkt mot oppfordringer til drap og lemlestelse på religiøst grunnlag.  Slike standpunkter må avvises overfor elevene som uforenelig med rettsstaten og likeverd -- uansett om oppfordringene bunner i skolens religiøse livssyn.  Vi må kunne kreve at dette formidles i alle skoler til alle barn, og at deres plikter og rettigheter blir gjort kjent for dem på en måte som klart markerer at reglene er rettslig bindende (Smith-utvalget s. 154).  Dette tilsier at godkjenningskravet til lærebøker bør beholdes, mot Smith-utvalgets forslag (s. 171)

Avslutning
Jeg har forsøkt å vise at departementets Læreplan i "kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" dessverre er uforenelig med vårt ønske om å behandle alle samfunnsmedlemmer som likeverdige.  
De nye utfordringene behøver ikke å føre til forvitring av våre norske tradisjoner og kulturer.  Konfliktene kan også stimulere til fornyelse.  Ytre press fra den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, UNESCO og FN-konvensjoner kan gi støtet til indre reform, både i den evangelisk-lutherske statskirke og i andre livssynssamfunn.  Vi kan hente nye innsikter og kreative løsninger ved å se på våre tradisjoner på nytt, og ved å sammenholde våre tradisjoner med andre lands erfaringer.  Mye refleksjon, debatt og institusjonell forbedring er påkrevet.  Både den argumentasjonsformen jeg har skissert og mine konklusjoner kan kritiseres og forbedres.  Men livssynsmangfoldet i dagens og morgendagens Norge krever at vi tar disse grunnleggende spørsmålene på alvor: om hva slags innhold og begrunnelse vi kan gi for samfunnsinstitusjoner vi kan være bekjent av, der vi alle er forskjellige men likeverdige?
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