Barnen Först

Nyhetsbrev
En bisarr verklighet i
vårt samhälle:
Skolbarn och religiösa
inskränkningar

I vårt månadsbrev kommer ni att
läsa mera detaljer kring ovanstående fallen. Det handlar om en våg av
avslöjanden. Samtliga fall, eller
åtminstone de flesta har blivit föreUnder första halvan av februari må- mål för inspektioner. Men det tycks
naden avlöste flera avslöjande var- inte något i sammanhanget förefalla
andra om religiösa inskränkningar som överraskning för någon som
på barnen inom svenska skolor.
helst av inblandade parter, varken
Avslöjanden täckte viktiga områden för skolpersonal, föräldrarna, jourinom barnens liv och omfattade de nalister och inte heller för skolverviktigaste religiösa inriktningar i
ket. Missförhållandet har pågått
samhället. Scientologerna och deras länge och det syns knappast någon
förskolor, främst i Sätra, fick hård
avsevärd förändring i sikte heller.
kritik för hela 12 punkter och i princip i alla möjliga utbildningsområden. Den 13 november publicerade Just det. Den är en bisarr och traSydsvenskan resultat på tidningens
gisk verklighet inom skolsystemet i
kontakt med skolor i delstater er
Sverige.
Lund, Malmö och ett par andra
kommuner i närområdet om barnäktenskap. Resultatet var chockeran- Mostafa Rashid, 20 nov 2009
de: skolornas personal upptäcker
sammanlagt varje år minst 25 fall
av barn och ungdomar som gifts
bort i arrangerade äktenskap, oftast
mot barnens vilja. De flesta är flickReligionsfrihet kontra
or.

skolplikt

Och den 16 november var det dags
för programmet Skolfront i SVT att
avslöja hur hundratals flykting barn
i familjer med uzbekisk bakgrund
inte deltar i alla lektioner av religiösa skäll. Kommunen och skolledningen ger vika efter föräldrarnas
islamiska övertygelser och barnen
står utan undervisning bland andra i
musik, gymnastik och inte minst
sexualundervisning. Utöver det
hela och i det fjärde fallet fick allmänheten del av ett rollspel i en
skola i Växjö. Eleverna fick som en
del av undervisningen göra ett rollspel i Vederslöf kyrka där läste en
av eleverna trobekännelsen: ”Jag
tror på gud fader allmäktig…”.

UR:s Skolfront som sänds i SVT
uppmärksammade på torsdagskvällen att barnen till ett antal uzbekiska
flyktingfamiljer i Strömsund i Jämtland, som är ortodoxa muslimer,
inte deltar i obligatoriska undervisningsmoment som musik och sexualundervisning. Skolan har informerat om att dessa elever inte får ett
slutbetyg, men tillåter att de väljer
att exempelvis inte vara med kontroversiella lektionerna.
”Alla barn kan inte vara med på alla
lektioner. En del kallar det skolk i
religionens namn, i Sverige har vi
skolplikt och det betyder att alla ska
delta i alla lektioner. Andra säger
att man använder sin rätt till religi-

20 nov 2009
onsfrihet. Dels behöver man tid för
att be, dels stöts man bort av en del
av skolans innehåll.
Det uppfattas frånvaron ibland som
att uzbekerna skolkar eller slipper
undan. Nasiba Shokirova tonar ner
kritiken. Hon kommer från Uzbekistan och jobbar på Vattudalsskolan
som hemspråkslärare och studiehandledare.
– Vi vill följa religionen helt, för
mig är tron det allra viktigaste, säger hon.”
Enligt rektor på Vattudalsskolan
Lars Rönnestrand ställs det ganska
stora krav på utrymme för religionen. Det som handlar om människans kropp och som visar bilder
vill man inte vara med om. En naken människokropp till exempel
eller bilder på könsorgan strider
mot hennes ortodoxa tolkning av
religion.
Alla musikinstrument utom trumma
är förbjudna. Det krånglar förstås
till undervisningen redan från dagis
och genom hela grundskolan.
Från Skolverket yttrar Ulrika Lindmark sin uppfattning om saken:
Även om religiösa övertygelser ska
respekteras, går rätten till undervisning före.
Men Lars Boberg tycker inte att
lagen om skolplikt krockar med
rätten till religionsfrihet. Båda rättigheterna vilar på FN:s barnkonvention och kan tillgodoses menar
han.
- Skolan jobbar hårt för att alla elever ska vara närvarande, säger han.
Det är mest med dialog, alltså möten med föräldrar och elever. Det
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går saktare än man vill, men det går andra krav som lagen ställer har
framåt, säger Lars Boberg.
åsidosatts, t ex: Ingen i personalen
Hela reportaget kan läsas via länken
har förskollärarutbildning. Informahttp://www.sr.se/jamtland/nyheter/artikel.asp?
artikel=3242343
tionen om vilken pedagogik som
används är för knapphändig. Personal har fått anställning utan att skolan begärt utdrag ur brottsregistret.
Barnen har för litet pedagogiskt
material och utrustning och det sak-

Allvarliga missförhållanden vid scientologiförskola
Missförhållandena är så allvarliga
att Utbildningsförvaltningen har
gett skolans huvudman ett föreläggande. På hela 12 punkter har förskolan Löfgården i Sätra brister
som måste åtgärdas. Utbildningsförvaltningen, som äntligen förstått
att inspektioner hos sekter måste
göras oanmälda om man skall upptäcka missförhållanden, konstaterar
nu att ”verksamheten brister totalt i
kvalitet”.

nas en ordentlig verksamhetsplan
för det pedagogiska arbetet. Det
finns ingen handlingsplan för kris
och katastrof.
Länk till DN:s rapportering
www.dn.se/sthlm/hard-kritik-mot-forskola-medscientologernas-pedagogik-1.989785

– De placeras på ett boende i en
månad kanske. Sedan kommer de
hem, alla är glada, det blir en smekmånad. Sen blir det lika illa igen,
säger Ingrid Hansson.
På Rosengårdsskolan brukar personalen försöka övertala föräldrarna
att åtminstone vänta tills barnen är
större.
Hela artikel kan läsas här: http://
sydsvenskan.se/sverige/article566402/Svart-hindra-attbarn-gifts-bort.html?refp=566400

”Gud fader allsmäktige” i skolundervisning!

”Jag tror på gud fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare” ,
läste en av eleverna framför kamera
under skoltid.
Omfattande borgifte
Ett brott mot kravet på att skolans
av barnen och ett paraundervisning ska vara fri från relilyserat samhälle
giös påverkan?
Sydsvenskan har under hösten konInte alls, anser skolledningen i sitt
taktat alla stadsdelar i Malmö och
svar till Skolinspektionen.
Lund, kommunerna i Omkretsen
samt Landskrona kommun. Vi har
Främst är det studietekniken/
Den 8 oktober gjorde eleverna en
talat med skolchefer, rektorer och
pedagogiken som betecknas som
resa och hamnade 130 år bakåt i
undermålig. Tekniken ägs av en av kuratorer för att försöka få en bild tiden. Tidsresan hade formen av ett
av hur ofta tvångsäktenskap uppscientologernas underorganisatiorollspel och det ingick bland annat
ner, ABLE, som kallar pedagogiken täcks på skolor i vår region.
ett besök i kyrkan i Vederslöf.
Resultatet av undersökningen: skoApplied Scolastics och som anOch det är det som utlöst anmälan
lornas personal upptäcker sammanvänds av sektens alla skolor i
till Skolinspektionen.
lagt varje år minst 25 fall av barn
Stockholm - Måsen och Albatross i
Frågan är om skolan följt kraven på
och ungdomar som gifts bort i arEnskededalen, Pelikanen i Rågsved,
att undervisning ska vara ickerangerade äktenskap, oftast mot
konfessionell.
Svanen i Midsommarkransen och
barnens vilja. De flesta är flickor.
Tärnan i Bandhagen. Men även
Den yngsta flickan som gifts bort
Sekvensen i kyrkan filmades av
var tolv år och gick i femte klass. I
Barnen Först
Smålandspostens fotograf och pubsjätte klass bodde hon med sin
Box 2263
licerades på tidningens webb.
make, blev gravid och födde sitt
142 02 Trångsund
När debattören, frilandsskribenten
första barn.
Nyhet brev, ansvarig:
och bloggaren Camilla Grepe, boMostafa Rashidi
Det finns hjälp att få från samhället
satt i Täby, fick se filmsekvensen
för den som inte vill giftas bort –
vände hon sig till SkolinspektioTel: 070– 73 99 868
men den hjälpen innebär i princip
Fax: 08– 399 734
nen.
alltid att barnet tvångsomhändertas
barnenforst@gmail.com
Hela artikeln kan läsas:
och bryter helt med sin familj.
barnenforst@gmail.com

www.barnenforst.se

http://smp.se/nyheter/vaxjo/rektorn-forsvararrollspel-i-kyrkan(1619700).gm

