Motion
Slöjförbud i förskolan och grundskolan
Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart
flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och
kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna anser att de
värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska skolan. Därför bör
den värderingsstyrda slöjan förbjudas i Malmös förskolor och grundskolor. Ett slöjförbud
är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck
och religiöst tvång.
Staffanstorp har redan infört ett slöjförbud i förskolor och grundskolor som en del av sin
integrationsplan. I Staffanstorp skriver kommunledningen följande om sitt beslut. ” Det
här ingen lätt fråga. Vi kommer inte hindra barn från att komma till skolan. Det här får
aldrig gå ut över flickorna. Det finns en skolplikt och vi är huvudman för skolan. Det här
får man tydligt kommunicera med vårdnadshavare.”
I läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa
under rubriken ”Skolans uppdrag” att:
”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av
könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja
interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska
eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa
människors livsval och livsvillkor.”

Sverigedemokraterna anser att det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för
jämställdhet om flickor ska sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan
genom den islamiska slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte
män är just en markering om att samhället inte ska vara jämställt.
Det är naivt att tro att barn vill frivilligt bära den huvudbonad som deras föräldrars
religion förordar. Det är föräldrarna som vill att barnet ska bära slöja och det är
hedersstrukturer som tvingar barnet att bära slöjan.
Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) och hedersdoktor
vid Linköpings Universitet, skriver i en debattartikel1 från augusti 2017:
”Att vägra gifta sig som fjortonåring, att vilja skilja sig, att vilja simma med sina
klasskamrater eller att inte vilja ha slöja är några vanliga skäl till att kvinnor mördas.”
Hon skriver även att:
”Slöjan är inget klädesplagg, det är ett verktyg för att objektifiera kvinnan som
underställd mannen, alltså totalt i strid med allt Sverige står för på
jämställdhetsområdet.”
I debattartikeln föreslår hon:
”Förbjud slöja för barn. Låt barn vara fria från religiösa dogmer som cementerar osunda
könsroller. Den lilla flickan ser sig som en sexuell vara och de uppfostras till att män är
farliga.”
Sverigedemokraterna håller med. Slöjan är även en symbol för kvinnoförtryck i
Mellanöstern. De flesta barn som bär slöja kommer från Mellanöstern. Det som händer
är att förtrycket som fanns i hemlandet fortsätter i svenska skolor genom slöjan.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt grundskolenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor
i Malmös kommunala grundskolor.

1

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OVxxq/hederskulturen-dodar-fler-an-vi-tidigare-trott

-

Att uppdra åt förskolenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i
Malmös kommunala förskolor.
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