Motion
Kommunfullmäktige

Ingen fasta i skolan
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Även måltiden ska vara en
undervisningssituation. Dessutom är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför menar
vi sverigedemokrater att skolan inte är rätt plats för barn att ägna sig åt den muslimska fastan,
ramadan. Att barn kommer till skolan och fastar främjar inte barnens skolgång. Ramadan varar en hel
månad. Det är en förlorad skolmånad för de barn som fastar och som inte har orken att ta till sig
kunskap i skolan.

Med denna bakgrund är det självklart att många lärare och rektorer som utgår från forskning och
barnens bästa väljer att uppmana barnen att sluta fasta under ramadan. Det är självklart det rätta att
göra.

Däremot finns det politiker och byråkrater i Malmö som anser att Malmö stads skolor ska anpassa sig
till islam. Dessa politiker och byråkrater menar att forskningen om hur mycket näring elever behöver
ska stå tillbaka för att den muslimska fastan ska respekteras. Dessa makthavare vill låta den svenska
skolan islamiseras.

Under ramadan 2021 har högre tjänstemän inom grundskoleförvaltningen och grundskoledirektören
själv offentligt kritiserat en biträdande rektor som uppmanade fastande barn att äta.1 Föga
förvånande har även Miljöpartiet, det enda parti som haft en islamistisk minister i en svensk
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regering, instämt i kritiken och fört en kampanj mot den biträdande rektor som ville att fastande
barn skulle äta i skolan. Denna biträdande rektor har följt forskningen medan byråkrater i
grundskoleförvaltningen menar att skolan ska anpassa sig till islams bestämmelser.

Vi sverigedemokrater anser att skolans regler ska gälla alla barn i skolan. Det är inte koranen som
bestämmer hur skoldagen ska vara. Undervisningen ska utgå från forskning och forskningen säger att
barnen behöver näring för att kunna ta till sig kunskap. De kan inte fasta under skoldagen.

Därför är det beklagligt att grundskoleförvaltningen har tagit fram riktlinjer som tvingar skolorna att
anpassa sig till islam och ramadan. Detta vill vi sverigedemokrater ändra på.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna kommunfullmäktige:

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att ta fram riktlinjer där rektorer rekommenderas att i
samverkan med vårdnadshavarna avråda elever från att fasta i skolan.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

2021-04-26

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

