
                                                                                                                                                                                                                                                         
                            
 
Motion - Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids. 
 
Huvudduk eller så kallad ”slöja”, är ett kontroversiellt plagg. 
Ett plagg som bärs nästan uteslutande av muslimska kvinnor, men även flickor, så pass små 
som i förskoleåldern. Huruvida det är ett modeplagg som historiskt sett användes  
och används fortfarande för att komplettera ”outfiten” eller ett plagg vars syfte döljs 
 i de patriarkala strukturer som råder i en del länder - den skillnaden råder det delade 
meningar om.  
Dessutom debatteras det mycket ifall den s.k. slöjan är en religiös symbol eller 
en sexualiserande, könsdiskriminerande och kontrollerande symbol för männens makt över 
kvinnor och flickor. 
Idag arbetar många kvinnor med ursprung i muslimska länder med att upplysa oss i denna 
fråga. Exempelvis Sara Mohammad som leder organisationen - 
Glöm aldrig Pela och Fadime.  
https://www.facebook.com/RiksorganisationenGAPF/    
Eller den nyligen sparkade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh för sina synpunkter i frågan, 
som också är grundaren av gräsrotsrörelsen - 
Varken hora eller kuvad.   
https://www.facebook.com/VarkenHoraEllerKuvad/ 
 
De om några har verkligen upplevt den s.k. hederskulturen och vet slöjans kontrollerande 
samt förtryckande betydelse. (jag vill understryka att det finns absolut ingen heder i att 
begränsa kvinnor och flickor, kontrollera dem och förtrycka dem) 
 
Vi Moderater vill att alla kvinnor och flickor ska känna och uppleva samma frihet som män 
och pojkar gör, varje dag i alla situationer. Att säga som det i vissa debatter påpekas att 
flickor så små som i förskoleålder själva vill bära slöja, att kvinnor själva väljer slöja som en 
del av modet är befängt. 
 Att slöjan dessutom begränsar kvinnor och flickor att vara fria råder det ingen tvekan om 
längre! 
Slöjan är en kontrollsymbol som av de muslimska prästerna fått hög religiös status som de till 
varje pris vill skydda och bevara. 
Därav de så kallade hedersmorden, balkongflickor, bortförande av flickor för giftermål 
utomlands, könsstympning m.m. m.m. Förtrycket mot kvinnor tar aldrig slut och slöjan bidrar 
inte till integreringen i det svenska samhället, den bidrar snarare till segregering  
och isolering. Moderaterna har nyligen lyft frågan nationellt och föreslagit en utredning kring 
slöjans plats i den svenska skolan.  Vi går ett steg längre och lägger ett skarp förslag. 
Vi anser att flickor i skolan, förskolan och fritids ska vara förskonade från denna patriarkala 
maktsymbol.  

https://www.facebook.com/RiksorganisationenGAPF/
https://www.facebook.com/VarkenHoraEllerKuvad/


                                                                                                                                                                                                                                         
Vi anser också att personal i ovan nämnda verksamheter är en förebild för dessa flickor.  
 
Personal iklädd huvudduk (slöja) är inte den förebild som vi anser att flickor ska se upp till  
i ett jämlikt, demokratiskt samhälle som Sverige är! 
Därför föreslår vi följande. 
 
Att: Olofströms kommun tar fram en policy där det tydligt framgår att alla former av 
huvudduk, samt alla andra religiösa - synliga symboler inte är godtagbara att bära inom 
förskolans, skolans och fritids väggar. 
 
Att: Aktivt och kontinuerligt informera föräldrar och vårdnadshavare om policyn i Olofströms 
kommun samt att aktivt informera om jämställdheten och jämlikheten som råder mellan 
könen enligt lag i Sverige. 
 
För Moderaterna i Olofström                                                               Olofström 2019.09.16 
Gruppledare Patrik Krupa 


