
 

Motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor 

Den muslimska slöjan en islamistisk symbol som innebär att kvinnor särbehandlas, sexualiseras, 

förtrycks och kränks i sin frihet. Den är således svårförenlig med västerländska värden om demokrati, 

jämställdhet och likabehandling. Det må vara sant att vissa kvinnor bär slöjan frivilligt, men det är 

inte frivilligt att ta av den, om hon en dag skulle ändra sig. 

Att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck är illa nog, men det är än värre när barn utsätts för 

detsamma. Här menar vi att det offentliga har möjlighet att agera. Ska integration och anpassning till 

det svenska samhället fungera måste det ställas krav. Sverigedemokraterna anser att de värderingar 

slöjan representerar, inte hör hemma i skolan. Barn som utsätts för muslimskt förtryck bör få 

chansen att slippa detta under skoltid, så att de kan växa upp till självständiga och kritiskt tänkande 

individer. Skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika. Det är naivt att tro att barn 

frivilligt vill bära den huvudbonad som deras föräldrars religion förordar. 

I läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa under rubriken 

”skolans värdegrund och 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 vissa 

flickor ska behöva bära den islamiska slöjan och att en kyskhetskultur ska få finnas i skolan. Barn ska 

få vara barn och kommunen som är huvudman för skolan, måste ta sitt ansvar. Slöjan är enkelriktad 

och är inte bara en sjal, utan betyder så mycket mer. Den kan inte jämföras med ett kors, kippa eller 

davidsstjärnan, utan den har en direkt koppling till familjens heder. Att det endast är flickor och 

kvinnor som får bära slöjan och inte män, är just en markering om att samhället inte ska vara 

jämställt. 

Vi har haft en stor invandring de senaste åren och den här frågan kommer inte att bli mindre. 

Sverigedemokraterna anser därför att införa slöjförbud är en nödvändig åtgärd för att komma åt 

problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta  

Att kommunen beslutar att införa förbud mot religiös slöja i kommunens förskolor och grundskolor 

För Sverigedemokraterna i Tibro genom Åse Nicklasson och Thomas Morell 


