MEDIA-VERKLARING: 8 MEI 2017
HOFSAAK WORD GE-ARGUMENTEER: 15 – 17 MEI 2017
ORGANISASIE VIR GODSDIENSTE-ONDERRIG EN DEMOKRASIE (‘Applikant’) vs 6 Publieke
Skole, Minister van Basiese Onderrig, Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste (Cause
for Justice en andere as amici curiae) (“Geloof in Openbare Skole”)
Van 15 tot 17 Mei sal 'n volbank (drie regters) van die Johannesburgse Hooggeregshof
argumente aanhoor in die hofsaak oor "Godsdiens in Openbare Skole". Voorbereidings vir
die verhoor is nou in die finale fase, met die uitgerekte hofstryd wat binnekort sy
ontknopingspunt bereik.
Cause For Justice (CFJ) tree op as ‘n “vriend van die hof” (amicus curiae party), om sodoende
die hof by te staan in die interpretasie en toepassing van grondwetlike regte en waardes
wat hierin tersake is. Hierdie saak is ‘n waterskeiding vir geloofsvryheid in Suid-Afrika en sal
heel waarskynlik in die Grondwetlike Hof draai.
Die Applikant het regsstappe ingestel teen ses publieke skole weens geloofs-uitoefening
wat by hierdie skole plaasvind. Die Applikant vra as ‘t ware die hof om ‘n bevel te maak wat
alle geloofsbeoefening in hierdie ses skole vewyder en verban. Die skole wat aangeval word
onderhou interessant genoeg, almal 'n Christen etos/waardesisteem as basis om ‘n
florerende skool-omgewing daar te stel.
CFJ se hoof-argumente in hierdie saak is daarop gebaseer dat
1. geloofs-onderrig en die insluiting van sekere geloofspraktyke grondwetlik gegrond
is;
2. geloofsuitdrukking in skole neerkom op uitdrukking wat integraal is tot
menswaardigheidsregte;
3. verdraagsaamheid vir diversiteit bevorder word wanneer geloofsuitdrukking en onderrig deel vorm van leerders se ondervinding in skole;
4. leerders word voorberei vir vreedsame interaksie met mede-burgers wat beide
dieselfde, asook verskillende geloofsieninge as hul eie het, wanneer hulle
blootgestel word aan geloofsuitdrukking en -onderrig binne die skoolstelsel.
Met die maak van hierdie voorleggings, steun CFJ op die grondwetlike en statutêre
konteks, sowel as buitelandse en internasionale reg. Die organisasie argumenteer ten
gunste van ‘n stelsel wat diverse geloofspraktyke en -sieninge verwelkom, en teen ‘n stelsel
wat in wese sekulêr is en alle ander sieninge, behalwe agnostisisme of ateïsme, in ‘n skool
ontken.

Die Skolewet (artikel 7) bepaal dat, onderhewig aan die Grondwet en toepaslike provinsiale
wetgewing, geloofs-beoefening by ‘n publieke skool mag plaasvind, onderhewig aan reëls
wat deur die Skool Beheerliggaam (SBL) bepaal word, indien sodanige beoefening op ‘n
billike basis uitgevoer word en bywoning daarvan deur leerders en personeel vrywillig is.
Volgens artikel 20(1)(b), moet die SBL a missie-stelling aanneem (insluitend die skool-etos)
vir die skool wat hulle bedien. Die Nasionale Beleid op Godsdiens en Onderrig, 2003,
verklaar dat dit ‘n samewerkende model tussen geloof en die staat onderhou deur
grondwetlike onpartydigheid in die formele aktiwiteite van die skool te handhaaf, maar
ondersteun vrywillige interaksie wat daarbuite val.
In hierdie saak kan dit nie geïgnoreer word dat SBL’e godsdienstige beleide aanneem wat
deur die relevante Departement van Onderwys aanvaar word, in ooreenstemming met die
Skolewet en /of provinsiale wetgewing (waar sodanige wetgewing in plek is) nie. Tensy die
skool-beleide sèlf uitgedaag word, as gevolg van nie-nakoming van die wetgewing
waaronder dit uitgereik is, is dit nie vir die Applikant om die praktyke en beoefeninge direk
uit te daag nie.
CFJ oorweeg ook buitelandse reg in sy voorleggings, meer spesifiek, Nigerië, Duitsland,
België en Nederland, sowel as internasionale reg instrumente as outoriteit. Dit is
grondwetlik vanpas om ‘n posisie van staatsneutraliteit teenoor geloof in te neem wat
soortgelyk is aan die situasie in België en Nederland waar die Staat alle gelowe mag
ondersteun, in teenstelling met ‘n posisie waar die Staat verhoed word om enige
godsdienstige uitdrukking te ondersteun. Die goue draad wat deur die internasionale reg
loop is dat voorsiening gemaak mag word vir godsdiensonderrig, solank as wat daar ‘n “optout” klousule of alternatief vir leerders is wie ‘n beswaar het daarteen.
Die Nasionale Godsdiens Beleid steun ook ‘n samewerkende model. Dit is daarom volkome
geregverdig onder die Suid-Afrikaanse grondwetlike bestel vir die staat om skole waar die
SBL’e ‘n sekulêre etos aanneem, sowel as die skole waar ‘n sekere godsdienstige etos
aangeneem word, te ondersteun. Gegewe die feit dat die SBL’e die belange van die
gemeenskap wat dit bedien in die breë verteenwoordig, is hulle by magte om
godsdiensbeleid en etos te bepaal en sal dit onvanpas wees vir die hof om in te meng in hul
beleidsbesluite in die afwesigheid van ‘n duidelike basis vir inmenging.
CFJ voer aan dat die enigste basis waarop daar inmenging met, of beperking van
godsdienstige praktyke mag wees, is gevalle waar leed aan ander aangedoen word.
CFJ aanvaar wel dat om geloof in skole toe te laat op ‘n wyse wat verseker dat die
waardigheid en oortuigings van almal betrokke gerespekteer word, by tye nie ‘n maklike
taak mag wees nie. Maar die antwoord is nie om geloof eenkant toe te gooi nie - en daarmee
saam die verrykende rol wat godsdienstige en nie-godsdienstige oortuigings en praktyke
binne die skool omgewing speel.
[MEDIA VERKLARING EINDIG]

Om CFJ se Betoogshoofde te besigtig, volg die volgende skakel:
http://causeforjustice.org/newsitev2/wpcontent/uploads/2017/02/28FEB2017_HOA_final.pdf
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