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Interpellation
Supervalåret 2014 närmar sig med stormsteg.
Först på agendan står valet till Europaparlamentet
den 25 maj på vårterminen. På höstterminen
drygt tre och en halv månad senare är det allmänna val den 14 september. Skolans, och kanske framför allt gymnasieskolans, demokratiuppdrag förutsätter därmed att eleverna görs
delaktiga i den demokratiska processen på olika
sätt.

10 JUNI 2013

Detta eftersom Skolverkets riktlinjer ger vid handen att skolledningen måste bjuda in alla som vill
komma eller ingen, varför många rektorer tråkigt
nog väljer att utestänga alla förbund. Problemet
har uppmärksammats i medierna otaliga gånger,
till exempel senast på UNT Debatt 1/2,3/9, 13/9
och 14/10 2012 samt 15/5 2013.
Redan innan valet 2010 beslutade de kommunala
gymnasierektorerna i Uppsala, som enda kommun i landet, att utestänga alla ungdomsförbund
från skolbesök, vilket dock hävdes senare. Det
har till och med gått så långt på vissa gymnasieskolor i Uppsala kommun att man över huvud taget inte bemödar sig med att svara på förfrågningar från förbund per vare sig e-post, brev
eller telefon.

Här menar Sverigedemokraterna att det är viktigt
att partipolitiska ungdomsförbund och/ eller politiska partier ges tillträde till skolan så att eleverna
kan lyssna på debatter och seminarier samt ställa
sina frågor om det som är viktigt för dem till
befintliga och blivande politiska makthavare vid
bokbord eller liknande.

Antingen kan man göra sig oanträffbar helt och
hållet och undvika all kontakt, eller så försöker
man slingra sig på alla möjliga olika vis för att
inte bjuda in ungdomsförbund som vill komma
till skolan. Vissa skolor hittar andra sätt att kringgå det hela genom att endast tillåta de ungdomsförbund som har en förening på skolan att hålla
bokbord och andra aktiviteter. På så vis utestängs
mindre förbund som inte har samma kapacitet att
bilda skolföreningar.

Inte minst är det viktigt eftersom förstagångsväljarna precis som vid valet 2010 kommer att
vara rekordmånga 2014 och då det är viktigt att
på ett tidigt stadium intressera elever och ungdomar för den politik som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Sist men inte minst är det av
stor vikt att elever får ta del av politiska budskap
direkt från avsändaren för att bilda sig en egen
uppfattning och inte efter att det filtrerats eller
vinklats av olika lärare eller läroböcker som
uttolkare.

Sverigedemokraterna menar att denna utveckling
är ovärdig Sveriges fjärde största kommun och
vill att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
sätter ned foten och markerar att man ser positivt
på att ungdomsförbunden bjuds in till debatter,
seminarier och bokbord på skolorna samt uppmuntrar kommunens gymnasierektorer att också
göra så. Det är viktigt att detta görs även mellan
valen och inte endast vart fjärde år, annars riskerar man att missa vissa elever, och det blir inte
heller en naturlig del av elevernas gymnasietid.

På senare år har utvecklingen på detta område
gått i helt fel riktning i Uppsala kommun. Med
några få undantag- som framför allt John
Bauergymnasiet, Rosendalsgymnasiet, Fyrisskolan och några till- är det på kommunens cirka
tjugofem gymnasieskolor mycket svårt för
ungdomsförbunden att komma in, och det har
blivit ännu svårare sedan Sverigedemokraterna
kom in i riksdagen 2010.

Samtidigt som Uppsala kommun har stora
problem med att låta alla ungdomsförbund
komma till tals och komma i kontakt med
eleverna på kommunens gymnasieskolor antogs
exempelvis i borgerligt styrda Stockholms stad
nyligen i budgeten för 2013 till och med en
vision för de kommunala gymnasieskolorna att
de bör bjuda in ungdomsförbunden: "För att
bereda skolelever en dialog om samhällsfrågor
välkomnas politiska ungdomsförbund i stadens
skolor."
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Med anledning av ovanstående vill undertecknad
ställa följande frågor till ordföranden för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mohamad Hassan (FP):
1.
Anser du att det är viktigt för skolans
demokratiuppdrag att partipolitiska ungdomsförbund och/ eller politiska partier bjuds in till
skolor?
2. Om svaret på ovanstående fråga är ja, hur
kommer du att arbeta konkret för att dessa släpps
in på skolorna under framför allt supervalåret
2014 men även mellan valen?
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