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AKTUELLA FRÅGOR

”Barn måste få slippa ensidig 
religiös påverkan i skolan. 
Stoppa religiösa friskolor.”
■ Det är illa nog att barn inte får 
en objektiv och allsidig undervis-
ning. Det är långt värre om barn 
isoleras och knappt får chan-
sen att träffa människor som har 
and ra livsåskådningar.

Det skriver Magnus Timmer-
by, ordförande för Humanister-
na syd.

Ä ven om svensk lag förbju-
der konfessionella inslag 
i undervisningen finns 
det religiösa skolor i Sve-

rige där bön och annan religiös fost-
ran är inbakade i elevernas skoldagar. 

Skolinspektionen har flera gånger 
kritiserat religiösa skolor för att de 
har konfessionella inslag. 

Till exempel  har det kristna 
Andreas gymnasiet i Solna kränkt ho-
mosexuella och förmedlat oveten-
skaplig information om evolutions-
teorin. Den av Plymouthbröderna 
kontrollerade Laboraskolan i Hylte 
har censurerat skollitteratur, isolerat 
sina elever och hindrat flickor i deras 
studier. Den  islamiska Al-Azharsko-
lan i Vällingby har delat upp pojkar 
och flickor utifrån kön på skolbuss 
och i gymnastiken (det senare med 
godkännande av Skolinspektionen). 
I en del skolor får tjejer inte cykla el-
ler dansa på rasterna, något som stri-

der mot läroplanens anda att skolan 
ska främja jämställdhet.

Det är illa nog att barn inte får en 
objektiv och allsidig undervisning. 
Det är långt värre om barn isoleras 
och knappt får chansen att träffa 
människor som har andra livsåskåd-
ningar.

Det är fel att separera barn utifrån 
livsåskådning och ge dem en ensidig 
religiös fostran. Istället bör strävan 
vara en blandad skola, där barn får 
möta både kamrater och lärare med 
olika bakgrund. Vad som behövs är en 
skola för olika.

Barn har rätt att själva få söka, välja 
och forma sin livsåskådning. Enligt 
FN:s barnkonvention har barn rätt till 
tankefrihet, samvetsfrihet och religi-
onsfrihet. För några månader sedan 
beslutade riksdagen att göra barnkon-
ventionen till svensk lag.

I Europakonventionen, som ock-
så är svensk lag, står det visserligen 
att föräldrar har rätt att skola in sina 
barn i den livsåskådning de valt. Men 
faktum är att den allmänna och skat-
tefinansierade skolan är till för bar-
nen – inte för föräldrarna. Och föräld-
rar har fortfarande stora möjligheter 
att ge sina barn en religiös fostran och 
skicka dem till exempelvis söndags-
skola eller koranskola på fritiden.

Humanisterna har inför valet frå-

gat partierna var de står när det gäl-
ler religiösa friskolor. Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet vill stoppa 
konfessionella friskolor. Kristdemo-
kraterna och Miljöpartiet vill tillåta, 
som idag. Moderaterna och Centern 
vill tillåta, men ha bättre kontroll. Li-
beralerna och Sverigedemokraterna 
vill tillåta, men stoppa nyetablering.

Bland väljarna vill en stor majori-
tet se ett förbud mot konfessionella 
friskolor, enligt en undersökning som 
Novus genomförde i fjol på uppdrag 
av Humanisterna.

Barn måste få slippa ensidig religi-
ös påverkan i skolan. Stoppa religiösa 
friskolor.

Skolan ska vara en demokratisk 
mötesplats för kunskap och lärande 
som gör världen större och mer ny-
ansrik – inte mindre och mer svartvit.

Magnus Timmerby

SKRIBENTEN

■ Magnus Tim-
merby är ordför
ande för Humanis
terna syd.
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Riktigt viktigt 
att granska 
politiker hårt.
G ranskningarnas tid är nu. Inför valet kommer 

nyheterna om politikers vandel tätt.
Alla avslöjanden är inte skandaler. Till ex-

empel var det på fredagen svårt att förstå in-
dignationen över Expressens artikel om att klimatminister 
Isabella Lövin (MP) ofta har flugit business class under sin 
tid i regeringen. Visst säger riktlinjerna att ekonomiklass 
normalt ska väljas, men här finns det goda skäl att upp-
gradera till bättre komfort. Det är i landets intresse att 
statsråden har rimliga möjligheter att jobba på flyget och 
kommer fram hyggligt utvilade till möten och evenemang. 

Lövin har inte brutit mot några regler. Det har däremot 
vissa andra politiker gjort.

Riksdagsledamoten Michael Svensson (M) lämnade ny-
ligen sin post efter Aftonbladets avslöjande om hans rese-
räkningar. Han har begärt ersättning för bilresor i Sverige 
under perioder då han befunnit sig utomlands. Åklagare 
har nu inlett en förundersökning om brott.

Även riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) avgick 
sedan det offentliggjorts att hon – i strid med riksdagens 
regler – låtit skattebetalarna bekosta privata resor med 
hyrbilar. Partikollegan Caroline Szyber klarade sig i sin 
tur undan med en uppsträckning från partiledningen se-
dan det avslöjats att hon låtit det offentliga betala privata 
semesterkostnader för familjen.

”Hon har uppenbart gjort fel, men omedelbart insett 
sitt misstag och rättat till det”, resonerade KD:s valledare 
Peter Kullgren i en kommentar till Aftonbladet.

Ekonomiska oriktigheter kan naturligtvis påverka po-
litikers trovärdighet även när de inte tangerar det brotts-
ligas gräns. Men så länge det handlar om pengar kan fel 
ofta rättas till. Allvarligare är det när partiföreträdare ut-
trycker otäcka åsikter.

SVT uppmärksammade nyligen att SD-politikern Kurt 
Olsson i en paneldebatt sagt att det inte finns några flyk-
tingar som flyr från kriget i Syrien. Han sade sig överhu-
vudtaget tvivla på kriget i Syrien och menade att nyhets-
bilderna kunde vara ”tre-fyra år gamla”.

Ett annat anmärkningsvärt exempel var när Moderater-
nas bråkstake Hanif Bali lade ut ett bildmontage på Ins-
tagram där han poserar tungt beväpnad och enligt texten 
är i ”krig med DN”. Det kan ha varit ett ovanligt uselt för-
sök till satir, men det är lätt att hålla sig för skratt i en tid 
då extremister bokstavligen vill tysta redaktioner med va-
pen och USA:s president pekar ut oberoende medier som 
folkets fiende. 

På torsdagen avslöjade Expressen att Malmöpolitikern 
Muhammed Khorshid (L) kallat judar och armenier för 
”orena oäktingar” i ett inlägg på Facebook. Liberalerna 
beslöt omedelbart att stänga av honom från samtliga upp-
drag, vilket knappast var något svårmotiverat beslut.

Visst omfattas även politiker av yttrandefriheten, men 
de kan inte med trovärdighet i behåll kandidera för partier 
som de uppenbart inte delar värdegrund med.

Politiken är en förtroendebransch och väljarna har rätt 
att veta vilka personerna är som ber om förtroende. Därför 
är det både rimligt och viktigt att kandidaterna granskas 
särskilt hårt sista veckorna inför ett val.
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