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– Det är alltid allvarligt när ett
barn utsätts för sexuella
handlingar. I synnerhet när det
sker i hennes hem och av en
person som hon ska kunna
känna förtroende för. Flickans
Rapporteringen om en imams
berättelse är trovärdig och
sextrakasseri mot en 11-årig
hennes reaktion när hon
flicka på en koranskola i
berättade för föräldrarna är
Stockholm väckte stort
typisk för utsatta barn. Hon var
uppmärksamhet. Övergrepp mot mycket ledsen och skämdes så
barn i religiösa sammanhang är att hon knappt vågade tala om
det som hänt. Jag anser att
välbekant. När det gäller
mannen missbrukat sin
islamiska religiösa
auktoritet och att straffet bör
sammanslutningar har
ligga på fängelsenivå, säger
diskussioner om barnens
åklagaren Eva Kokkonen.
utbildningsnivå, lek, klädsel,
En rättegång väntar den
sim- och sexualundervisning
alltid utgjort heta brännpunkter. misstänkte imamen före
sommaren i Stockholm.
I och med skandalen i
koranskolan tillkommer en
Händelsen väcker flera viktiga
annan dimension -- sexuella
frågor. Hur många sådana
övergrep mot barn.
”skolor” är i drift? Hur många
barn är inskrivna på dessa
Enligt nyheten publicerad av
TT, ska övergreppen enligt
skolor, kurser eller vilken
åtalet ha skett i augusti och
beteckning som används för
september förra året i flickans
dem? Vem eller vilken instans
familjs lägenhet söder om
utövar kontroll över denna
Stockholm. Den 48-årige
verksamhet? Finns det
imamen besökte familjen
överhuvudtaget någon form av
regelbundet och undervisade
uppföljning om vad barnen
flickan och hennes 14-årige
storebror om koranen och i
utsätts för i dessa skolor både
arabiska språket.
utbildningsmässigt och
pedagogiskt?
När flickan till slut berättade
vad som hänt för sina föräldrar
Faktum är att sådan
kontaktade de genast polisen.
Det sexuella ofredandet bestod i skolverksamhet riktade mot barn
att 48-åringen tafsade på flickan har vuxit explosionsartat runt
och bland annat berörde hennes om Sverige. I takt med
bröst.
expansion av källarmoskéer,
religiösa skolor, religiösa
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Pedofilskandal i
koranskola: långtifrån
en isolerad händelse!

Länsstyrelsens
(islamiska) björntjänst!
Den här artikeln är publicerad i
Newsmill.

Länsstyrelsen i Stockholm
legitimerar islam och islamiska
ritualer i samhället, i synnerhet
mot barn och ungdomar.
För inte så länge sedan
handlade det om
pojkomskärelse på samhällets
bekostnad. Nu gäller det slöjan
för unga skolflickor.
Fortfarande finns det affischer
från Länsstyrelsens kampanj för
att locka skolungdomar att
sommarjobba hos
Länsstyrelsen.
Affischerna är kryddade med
tecknade bilder av glada
ungdomar med lockande texter
om värdefull arbetserfarenhet
och framtida arbetsmöjligheter.
Självklart ska affischerna vara
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islamiska föreningar och inte
minst utökat antal importerade
imamer från utlandet har
islamiska ”utbildningar” ökat
avsevärt. Det förekommer alla
möjliga former, kortare eller
längre kurser samt privata
lektioner i hemmet. En del
erbjuds gratis, andra mot avgift.
Gemensam nämnare för alla
dessa klasser är att de inte drivs i
officiell regi. Det existerar inte
den minsta registrering och
kontroll, varken från kommun
eller från skolverket. Någon insyn
över innehållet av lektionerna kan
inte nämnas. Inte heller när det
gäller rådande förhållande i
undervisningen. Det är minst sagt
skrämmande hur de ansvariga
vänder ryggen mot otaliga barn i
dessa sammanslutningar och låter
bli att följa upp barnens öde.
Koranskolor och liknande religiös
undervisningsverksamheter riktar
sig i princip enbart mot barn.
Tillräckligt troende föräldrar i
kombination med en turbanbärare
är allt som krävs för att driva
barnen till uppenbar religiös
tvångsundervisning. Föräldrarnas
auktoritet kan barnen förstås inte
ifrågasätta. ”Läraren” är själv en
imam, en andlig religiös
budbärare är inte heller lättare att
ifrågasätta. Innehållet i
undervisningen och alla
tillhörande ritualer är strikt
förbjuden i officiella skolor. I
detta sammanhang finns inget
hinder för eller kontroll av vad
barnen utsätts för.
Övergrepp mot barn är en
hörnsten i alla religioner,
kristendom är en talande
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exempel. Lika gäller det för
islam. Den 11 år gamla flickan
har tack vare sitt eget hjältemod
kunnat befria sig från ett
pågående helvete. Lyckligtviss
valde flickans föräldrar att
polisanmäla istället för att lägga
på locket. Nu ligger allt ansvar på
samhället att reagera för övriga
barn inom liknande skolor.
Barnen, alla barn ska räddas från
de uppenbara risker de utsätts för.
All sådana undervisningar ska
förbjudas. Kommuner ska se till
att alla barn får tillräcklig
information om förbud mot
sådana skolor. Barnen ska enkelt
kunna anmäla om de tvingas till
sådana lektioner. Föräldrarna ska
hållas direkt ansvariga om de
sätter sina barn i en sådan
skolbänk.

Pedofilskandalen i
koranskolan är i allra högsta
grad Skolverkets och
kommunens skandal.
Domstolen och åklagaren
kommer att ta hand om
imamen. Att skydda tusentals
andra barn kräver
myndigheternas omedelbara
och kraftfulla insatser.
Mostafa Rashidi
12 maj 2010
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mörkhåriga och ljushåriga
ungdomar. ”Genialt” i
sammanhanget är teckningen av
en beslöjad ung flicka!
Länsstyrelsen legitimerar
därmed slöjan för barn.
Länsstyrelsen borde vara
medveten om hela kontroversen
kring slöjan, medveten om
slöjans religiösa betydelse och
vilka värderingar den
representerar. Länsstyrelsen är
medveten om föräldrarnas
auktoritet för att sätta slöja på
flickornas huvud. Men
Länsstyrelsen nonchalerar
barnens rättigheter i
sammanhanget genom att välja
en islamiskt religiös inriktning. I
likhet med Länsstyrelsens policy
om pojkomskärelse.
Även beslöjade ungdomar ska få
sommarjobba på Länsstyrelsens
arbetsplatser. Om det råder
ingen tvekan. Dessa ungdomar
har inte fråntagits rätten till
skola heller. Att Länsstyrelsen
väljer att göra reklam för
sommarjobbande ungdomar med
bilder på beslöjade flickor är att
gå islamisternas ärende. Nu
handlar det inte längre om
sommarjobb för ungdomar utan
det handlar om att legitimera den
mest kända symbolen för
kvinnoförtrycket i vår historia.
frorts...
Artikeln har publicerats i Newsmill
den 14 maj 2010 och hela texten
kan läsas på länken:
http://www.newsmill.se/
artikel/2010/05/14/lansstyrelsens-

