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Ett påförhands
förlorat val för
barnen!

När det gäller barnens bästa
finns det all anledning att
redan nu döma ut det
pågående valet som ett
förlorat val. Bortsett vilket
block som tar hem segern
kommer religionens intrång i
skolan, inte minst i form av
religiösa friskolor att fortsätta
vidare. Riksdagspartiernas
valmanifest och regeringens
bokslut är entydigt. Det är ett
svart kapitel när det gäller
barnens rättigheter och
välbefinnande i Sverige, det
kommer att stå samhället
dyrt, det är en ytterst feg och
diskriminerande politik.
I senaste numret av
tidskriften Skolvärlden har
Lärarförbundet publicerat hur
samtliga riksdagspartier
ställer sig gentemot religiösa
friskolor. Nej, det existerar
inte något parti i den
etablerade politiska världen
som kan tänka sig förbud
mot konfessionella skolor!
Det är skrämmande att läsa
hur dörrarna öppnas på vid
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gavel för skolor där barnen
omges av en miljö och
utbildning dominerad av
religionen.

ovannämnda villkorandet
förlorar all sin trovärdigt när
man undrar hur dessa skolor
har hållit sig till regelverket.
Har skolverket lyckats
Visserligen tillägger partierna garantera att skydda barnen
utifrån denna grundläggande
det välkända villkoret att
aspekt?
religiösa inslag inte ska
Är partierna, både regering
förekomma under skolans
och opposition, nöjda med
ordinarie undervisningstid.
sitt ansvar för barnen i en
Under de senaste åren har
sådan riskzon?
konfessionella skolor ökat i
antal. Situationen för barnen i Dessvärre finns det partier i
dessa skolor har varit föremål Skolvärldens undersökning
för kritik från olika håll. Det som avsäger sig allt ansvar

Lärarnas Riksförbunds enkät i tidskriften Skolvärlden sidorna 16-17 i
nummer 6, oktober år 2010.
Fråga: Förbud mot religiösa/politiska/konfessionella friskolor?
S: Nej, däremot måste all undervisning stå på vetenskaplig grund och
uppföljningen av det behöver stärkas.
V: Nej, det går inte att införa ett generellt förbud, varje elev ska ha rätt
att välja livsåskådning. Religiös eller annan ideologisk påverkan ska
inte förekomma, varken obligatorisk eller frivillig.
MP: Nej, enligt Europakonventionen mot mänskliga rättigheter har
man rätt att gå i en religiös skola. Men undervisningen ska inte präglas
av religion utan vara saklig och allsidig.
M: Nej
FP: Nej, vi är positiva till friskolor, men det är viktigt att kontrollen av
dem är sådan att eleverna garanteras en allsidig undervisning.
C: Nej, men en förutsättning är att själva undervisningen är fri från
konfessionella och politiska inslag och att de uppfyller kvalitetskraven.
KD: Nej, eftersom Sverige ratificerat Europakonventionen om
mänskliga rättigheter kan inte friskolor förbjudas.
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genom att hänvisa till
Europakonventionen.

små flickors rätt att delta i simoch samlevnads undervisning,
enligt Svenska Dagbladet 20
Långt över de konfessionella augusti 2010. Stockholm är
inte vilken kommun som helst.
skolorna har religionen ökat
sitt intrång i alla skolor. Det är De ansvariga politikerna har
inte så svårt att se hur kyrkan Ungdomsstyrelsens färska
rapport på sina bord som visar
har integrerats i små barns
att 5 procent av unga flickor
dagis och skolgång. Barnen
tågas till kyrkor, präster bjuds förnekas grundläggande rätt att
umgås eller gifta med en man
in till klasser, religiösa
högtider uppmärksammas och som de själva valt. I en annan
och ännu färskare
allt sådant inom skolans ram
undersökning i Stockholm,
och dess goda auktoritet. De
under 2009 uppgav 12 procent
islamiska friskolorna samt
av flickor och 13 procent av
islamiska värderingar i
pojkar i nionde klass att de
kommunala skolorna är ett
sällan eller aldrig får delta i
talande exempel på en
infekterad skolmiljö, ett bevis obligatoriska ämnen såsom
på en misslyckad politik. Det idrott, sex- och samlevnad,
musik och biologi.
är inte alls någon brist på
rapporter om hur barnen
påtvingas islamiska regler,
Utbildningsnämndens fortsatta
flickor beslöjas, förnekas
handfallenhet är ett bevis på
undervisning i sex och
ett mandat präglat av ovilja
samlevnad och idrott, barnen och brist på mod. Stockholms
separeras beroende på kön.
stad är långt ifrån ensam i sin
Upprepade gånger har lärare
försiktighet. Någon tröst för
och skolpersonal slagit larm
kommunerna kan det vara att
om omfattningen av bortgifte inte heller regeringen nådde
av underåriga flickor.
längre. När det gäller
Kommunala skolor har sakta
regeringen med Niamko
men säkert stärkt barnens
Sabuni i spetsen förlorades en
religiösa tillhörighet. Skola
mandatperiod på fyra år med
och personal har förvandlats
förhalande utredningar och
till ett välvilligt och fungerade verkningslösa så kallade
redskap att underlätta för
handlingsplaner. Parallellt med
föräldrarna att påtvinga sina
tomma ord om att försvara
barn speciell mat, slöja och
barnen ifrån religiösa inslag
andra begränsningar.
fick religionen i allmänhet och
Stockholm är ett utmärkt
islamiska organisationer och
exempel på politikernas goda institutioner allt friare
minne och direkta ansvar för
svängrum att skada barnen,
denna situation.
mest av allt i skolor, inte minst
med statliga pengar.
Den 19 augusti misslyckades
Utbildningsnämnden i
Religionens intrång i barnens
Stockholms stad att fatta något liv, inte minst islam, och i
beslut i frågan om att försvara synnerhet i skolor är ett stort
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misslyckande för ett samhälle
som påstår sig värna barnens
självklara rättigheter. Fegt och
skamligt är passande
benämning för partiernas
nuvarande ställning som
blundar för detta misslyckande
och vill fortsätta i samma spår.
Bortsett från personliga
tragedier för vart och ett av de
drabbade barnen har denna
politik blivit kostsam för
samhället. Barnens bästa
omfattar mer än skola och
religiösa inslag. Det är sant.
Men samtidigt ska vi komma
ihåg att religiös tillhörighet
bland unga är grund för fiaskot
i integration, utanförskap,
gängbildning, misstro och
klyftor som behärskar
invandrartäta områden.
I skuggan av en
religiösorienterad politik
kläms barn och ungdomar
mellan två destruktiva
strömningar, den ena är ”egna”
religiösa och extremistiska
faktorer och den andra är
rasistiska inriktningar inte
minst från
Sverigedemokraterna. Eländet
fördjupar sig för barn och
ungdomar, och det är bara
början.
Mostafa Rashidi
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