Svar på Interpellation från Johnny Karlberg

Frågan om slöja/hijab är komplicerad. Det är lätt att trassla in sig i olika resonemang om
religionsfrihet eller friheten att klä sig som man vill. Slöjan/hijaben skiljer sig dock från andra
religiösa attribut.
Den kan inte jämföras med ett kors, eller en Kippa. Den kan heller inte jämföras med olika
klädesplagg. Tex bärs en halsduk eller en mössa för att hålla värmen. Om man inte längre vill ha
sin mössa på sig tar man av den.
Det gäller inte för en slöja/hijab. Den är ett måste, enbart för kvinnor! Och den hindrar henne
från att delta i olika aktiviteter på samma sätt som pojkar eller de flickor som inte tvingas bära
slöja.
Det är i huvudsak två anledningar till att vi moderater vill se en utredning om slöjan för barn i
för- och grundskola. Det första är att den hindrar barnen från att delta på samtliga aktiviteter
inom skolan på ett likvärdigt sätt.
Det andra är jämställdhetsaspekten – vi driver för genuint medvetande skolor för att arbeta med
traditionella könsroller samtidigt som fyra åringar tvingas bära slöja.
Ett växande problem är hedersproblematiken. Här är slöjan ett av många medel för att
kontrollera unga tjejer. Det är de mest utsatta som inte vågar yttra sig och det är just dem vi
måste stå upp för i första hand! Att inte tillåta en begränsning av flickors frihet i våra kommunala
verksamheter är ett av många steg som måste tas. Kort sagt, låt barn vara barn.
Som svar på Johnny Karlbergs frågor vill jag ge följande:
1: Tycker du att kommunen ska använda slöjor i sitt budskap eller i sina reklamkampanjer?
- Det är olyckligt att uttrycka mångfalden i kommunen med en symbol som
slöjan, men givetvis kan personal förekomma i bilder om de själva har valt att
bära slöja.
2: Tycker du att barn under 15 år sexualiseras av att bära slöja?
- Kort svar, Ja! Ett längre svar,
- Att påbjuda barn att bära ett klädesplagg som tydligt hindrar dem är emot våra
principer om allas lika värde och rättigheter. Slöjan är till för att dölja kvinnan
från männens blickar. Att sätta slöja på ett barn är att därför att sexualisera
henne. I Sverige är sexuellt umgänge med barn under 15 år förbjudet. Ingen ska
behöva dölja sig från mäns blickar, men definitivt inte barn under 15 år.
3: Tycker du att slöjan står för värderingar som inte hör hemma i Sverige eller i Motala kommun?
- Slöjan uppfattas som ett medel att begränsa kvinnors frihet och det är något vi
har kämpat i århundranden för att komma ifrån i Sverige. Det är ett område vi
inte vill backa inom.
4: Vilka åtgärder kommer du ta för att förhindra att dessa värderingar normaliseras av
kommunen?
- Vi ska diskutera frågan vidare inom alliansen och kommer att formulera ett
uppdrag åt någon eller flera av våra (kommunens) beredningar för att se hur vi
kan gå vidare för att tillgodose att målen i vår LUP tillgodoses – att alla
individer får möjlighet att utvecklas, leva och bidra till samhällsutvecklingen
utefter sina förmågor och att ingen människa ska känna begränsningar i livet på
grund av religion, kultur, ursprung eller socioekonomiska förutsättningar.

