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APPELLMARATON 

 

Er organisation har för avsikt att ordna brevskrivarmaraton i skolorna där eleverna 

skriver appeller för två personer i fara. De kampanjfall det appelleras för har 

undersökts av er organisation och konstaterats vara kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Breven undertecknas och adresseras till landets guvernör och minister. 

Eleverna ges också möjlighet att skriva solidaritetshälsningar och då skickas breven 

till de personer som är i fara eller till deras anhöriga. Brevskrivandet och 

överlämnandet av appellerna är frivilligt. 

 

Ni har bett Utbildningsstyrelsen ta ställning till om brevskrivningen och insamlingen 

av elevernas underskrifter är tillåten.  

 

Som svar på er fråga meddelar Utbildningsstyrelsen följande: 

 

Enligt 12 § i Finlands grundlag har var och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten 

hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra 

meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. 

 

Enligt artikel 10.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna har var och en rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet 

samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 

inblandning och oberoende av territoriella gränser. 

 

Utbildningsanordnare har rätt att besluta om verksamheten i sina skolor och 

läroanstalter. Anordnare får till exempel förbjuda alla slag av verksamhet av 

utomstående aktörer i skolorna och läroanstalterna. Å andra sidan kan eleverna till 

exempel i undervisningen i samhällslära bekanta sig med olika politiska och 

samhälleliga uppfattningar i samband med att det talas om medborgarnas möjligheter 

att påverka beslutsfattande. Undervisningen syftar bland annat till att eleverna ska 

lära sig att inhämta och tillämpa information om samhället på ett kritiskt sätt och att 

fungera som aktiva medborgare. 

 



Som utförare av ett offentligt uppdrag ska skolorna i sin verksamhet följa principen 

om jämlikhet och opartiskhet. Skolorna ska ta hänsyn till elevernas ålder och 

utvecklingsnivå när de överväger vem som ska ges möjlighet att skriva breven 

ifråga. Vårdnadshavarna måste informeras på förhand om skolans 

brevskrivarmaraton. 

 

Med stöd av vad som anförts ovan är det alltså respektive utbildningsanordnare som 

bestämmer om skolan ska delta i skrivandet av appeller. Utbildningsstyrelsen råder 

er därför att vända er till kommunerna och andra utbildningsanordnare. I sig ser 

Utbildningsstyrelsen inga hinder för ett samarbete med utbildningsanordnarna. 
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