2019-M-030-DE
Till Vellinge Kommunfullmäktige

Motion om att införa förbud mot religiös huvudbonad i förskolan,
förskoleklass, grundsärskolan och grundskolan
Sverigedemokraterna anser att förbudet ska gälla all form av religiös huvudbonad inklusive
den muslimska slöjan. Som i sak kan tas upp som ett exempel enligt nedan.
Under juni månad 2018 rapporterade Göteborgs-Posten att 27 av 40 kommunala förskolor i så
kallade utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tänka sig att kontrollera och
tvinga barn att bära slöja. Det framkommer också att skolpersonal till och med har filmat barn
i syfte att försäkra föräldrarna om att barnet inte har tagit av sig slöjan.
Den muslimska slöjan symboliserar religiös underkastelse och befaller en påtvingad
uppdelning mellan män och kvinnor. Därmed borde slöjan anses strida mot det som vårt
jämställda, demokratiska och sekulära samhälle står för.
Att vuxna kvinnor utsätts för denna påtvingade underkastelse är illa nog. Än värre är det när
barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för förtryck, religiös underkastelse och en
påtvingad uppdelning mellan könen i hemmet måste ges chans, att åtminstone slippa detta
under skoltid. Vellinge kommun behöver därför göra allt, för att barn tillåts att vara just barn,
samt får möjlighet att växa upp till att bli självständiga och kritiskt tänkande individer.
Slöjtvång för barn strider dessutom mot barnkonventionen, där det stadgas om barns
integritet, självbestämmande och fria uttryck. Sverigedemokraterna menar därför att det är
uppenbart onödigt att tillåta religiös huvudbonad i Vellinge kommuns skolor, och därför
behöver det införas ett förbud mot sådan huvudbonad i förskola, förskoleklass,
grundsärskolan och i grundskolan i Vellinge kommun. Ett förbud som behöver gälla såväl
lärare, pedagoger, övrig personal och elever.
Ett liknande förbud har redan införts i den moderatledda kommunen Staffanstorp.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta,
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att förbjuda religiös huvudbonad i
förskolan, förskoleklass, grundsärskolan och grundskolan i
Vellinge kommun.
För Sverigedemokraterna i Vellinge kommun den 28 oktober 2019, högaktningsfullt.

Deniz Eryilmaz
Ledamot i kommunfullmäktige
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