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2020-M-030:2-KS
Till Vellinge Kommunfullmäktige

Motion om förbud mot religiös huvudbonad i Vellinge kommuns skolor och
förskolor.
I och med att Sverige har och har haft en extremt stor invandring från många länder där synen på
kvinnors rättigheter skiljer sig mycket åt mot vår syn på jämlikhet, så måste vi se till att kvinnor inte
hamnar i samma situation som i deras gamla hemländer med kvinnoförtryck som följd.
Många är de personer som anlänt till Sverige, just de människorna som flytt just det förtrycket.
När nyanlända kommer till Sverige så skall det vara svenska värderingar som gäller och i Sverige är
det jämställdhet som gäller, oavsett vad som gällde i den nyanländes forna hemland. I Sverige skall
inte något patriarkalt förtryck råda, där kvinnor och flickor åläggs dölja ansiktet eller håret bara för
att religiösa extremister vill ha det så.
Likaså skickar det helt felaktiga signaler om personal och elever i skolorna tillåts bära tex huvudduk,
burka, niqab som har till syfte att skyla flickor och kvinnor.
I skollagens kap 1 paragraf 6 och 7 så framstår det tydligt att huvudmannen oavsett om den är
kommunal eller friskola skall vara icke-konfessionell. Detta ger ytterligare grund för denna motion.
En annan aspekt är att en mycket stor del av den kommunikativa förmågan ligger i ansiktet och dess
minspel, om detta finns mycket forskning. Därför skall varken elever eller lärares ansikten döljas i
någon form.
Vill religiösa extremister leva i ett samhälle där kvinnor skall ha ett krav att klä sig på ett speciellt sätt
så måste vi vara tydliga, detta hör inte hemma i Sverige och Vellinge kommun. Religiös extremism
som förtrycker kvinnor skall inte på något sätt få ett fotfäste i Vellinge kommun. Är det så viktigt att
man vill leva med detta patriarkala förtryck så är Vellinge kommun inte en kommun där detta
förtryck skall kunna få utövas i, då får man välja någon annanstans att bo. Motionen är redan inne i
det rättsliga systemet från annan kommun och i avvaktan på beslut så vill vi vara proaktiva och lämna
in vår motion så att vi är nära ett snabbt beslut I Vellinge kommun när rättssystemet sagt sitt. Vi
anser inte att Vellinge själva behöver utreda detta vidare utan istället följa den rättsliga process som
redan är igång.
Vellinge kommunfullmäktige föreslås därför besluta:
Att religiös huvudbonad som har syftet att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i Vellinge
kommuns förskolor.
Att religiös huvudbonad som har syftet att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i Vellinge
kommuns grundskolor.
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För Sverigedemokraterna i Vellinge kommun den 5:e juli 2020.
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Gruppledare i kommunfullmäktige
Vellinge kommun
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Ledamot i kommunfullmäktige
Vellinge kommun
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Ersättare i kommunfullmäktige
Vellinge kommun
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