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Myndigheten för stöd till trossamfunds yttrande angående Promemorian
Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Sammanfattande bedömning

Myndigheten för stöd till trossamfund ser nödvändigheten av träffsäkra och rimliga
smittskyddsåtgärder i framtiden för att värna liv och hälsa. Åtgärder bör utformas i
möjligaste mån så att mänskliga fri- och rättigheter, som religionsfriheten värnas och inte
inskränks mer än nödvändigt. Konsekvenserna av föreslagen om användning av
vaccinationsbevis kan dock vara problematiskt i förhållande till värnandet av den
enskildes religionsfrihet.

Myndighetens övervägande

Det är viktigt med fortsatta åtgärder som i så hög grad som möjligt förhindrar fortsatt
smittspridning. Förslaget om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd kan dock komma
att påverka religionsfriheten. Religionsfriheten tillförsäkrar individers rätt att fritt
bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och hur övertygelsen skall utövas. Att
tvingas visa handlingar som styrker ens identitet kan uppfattas som en inskränkning i
friheten att fritt bestämma religionstillhörighet utan att behöva redovisa den. Krav på
vaccinationsbevis hindrar möjligheten till anonymitet i samband med religionsutövning,
vilket gör det till en principiellt viktig fråga. Även att utestänga individer som av något
permanent eller tillfälligt skäl saknar möjlighet att uppvisa vaccinationspass kan uppfattas
som en inskränkning av religionsfriheten.
I praktiken skulle förmodligen förslaget om vaccinationsbevis i nuläget inte föranleda
större praktiska konsekvenser, eftersom deltagarantalet är satt högt och arrangörer själva
kan välja om vaccinationsbevis ska användas. Myndigheten för stöd till trossamfund vill
dock påpeka att principfrågan om religionsfrihet väger tungt. Värt att notera är att andra
länder, som till exempel Frankrike har gjort undantag för vaccinationsbevis för
religionsutövning i syfte att värna religionsfriheten.

Mot bakgrund av ovan nämnda skäl bedömer Myndigheten för stöd till trossamfund att
värnandet av individens religionsfrihet bör ställas före användandet av vaccinationsbevis i
samband med allmänna sammankomster för religionsutövning.
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Beslut i detta ärende har fattats av direktör Isak Reichel. Remissen har handlagts av
krisberedskapshandläggare Örjan Wallin och Tanja Viklund, samt handläggare för andlig
vård i sjukvården Gunnel Andréasson.
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