Så här svarade Kristdemokraterna i Malmö
Skola
Fråga1: Om vi hade krävt en översyn, analys och handlingsplan gällande vissa skolors dåliga
skolresultat. Hade ni ställt er bakom det?
Svar: ja
Kommentar: Skolinspektionens uppdrag är att granska skolan.
Fråga2: Om vi skulle kräva att en översyn görs av skolornas och de offentliga
idrottsanläggningarnas omklädnings /dusch -utrymmen för bättre anpassning till en
mångreligiös befolkning t.ex. genom att lägga till avskiljande draperier hade ni ställt er bakom
det?
Svar: ja
Kommentar: I skolan ska pojkar och flickor ha avskilda omklädningsrum. Andra förändringar
av omklädningsrummen bör beslutas om på skolan. Det är viktigt att elevernas åsikter och
synpunkter får komma fram.
Fråga3: Om vi hade krävt att stilla rum inrättas i kommunala gymnasieskolor och att en
översyn om införande av det samma görs i kommunens övriga verksamheter i den mån det är
möjligt där det antingen finns klienter eller anställda som önskar detta, för bättre anpassning
till en mångreligiös befolkning. Hade ni ställt er bakom det?
Svar: ja
Kommentar: Det är självklart viktigt att det inom kommunala verksamheter finns utrymme för
olika tro och religiösa uttryck. Vi har inget nationellt förslag om att införa stilla rum, det är
bättre att frågan löses på arbetsplatsen.
Fråga4: Om vi hade krävt att barnen i kommunala skolor ska ha rätt till halal mat för att
tillgodose den muslimska minoritetens behov. Hade ni ställt er bakom det?
Svar: ja
Kommentar: Skolan ska tillgodose elevernas olika behov av annan kost, såväl ur allergi- som
religiös synpunkt. Detta görs sedan länge. Innan det blev vanligt med efterfrågan på
vegetarisk kost har länge till exempel grupper som Jehovas vittnen efterfrågat specifikationer
för sin kost.
Fråga5: Om vi hade krävt en utredning, offentlig genomlysning och handlingsplan för
litteraturen som används i religionskunskap, samhällskunskap och historia i alla årskurser i
kommunala skolor där islam och muslimer nämns för att kommunen skall kunna garantera en
icke rasistisk, icke diskriminerande profil ifråga om religiös tillhörighet. Ställer ni er bakom
detta?
Svar: nej

kommentar Självklart ska all kurslitteratur vara saklig. Om det är någon litteratur som man
upplever osaklig eller kränkande ska det anmälas.
Sjukvård
Fråga6: Vi anser att det är långa väntetider för manlig omskärelse på sjukhus i landstingets
regi. Om vi hade krävt att det inrättas en vårdgaranti på 1 år för omskärelse, hade ni ställt er
bakom det?
Svar: nej
Kommentar: Vi ställer oss bakom den subvention som finns av detta men när det gäller att
korta vårdtiderna finns det andra mer prioriterade områden.
Stadsbyggnad
Fråga7: Om vi hade krävt att stadsbyggnadsnämnden underlättar den svåra och dyra
processen vid planering av moskébyggen/religiösa byggnader, skulle ni ställa er bakom det?
Svar: ja
kommentar Vi menar att Malmö stad behöver påskynda alla former av planeringsprocesser.

Fråga8: Lag och ordning på våra gator är viktigt för oss. I paritet med det vill vi att Malmö
kommun och regeringen tar Islamofobin och rasismen på våra gator på större allvar. Om vi
hade krävt regleringar i lag gällande det hätska debattklimatet mot muslimer och andra
minoriteter hade ni ställt er bakom det?
Svar:ja
kommentar All form av rasism, diskriminering och antisemitism måste motverkas.

Fråga9: Om vi krävt att Malmö stad i samarbete med det muslimska civilsamhället (MMN)
organiserar festligheter för Eid Al-Fitr och Eid Al-adha i någon officiell form för att visa på
att staden på allvar inkluderar och värdesätter sina multireligiösa minoriteter, hade ni ställt er
bakom det?
Svar: nej
kommentar Det är inte Malmö Stads uppgift som kommun att fira olika religösa högtider.

Utrikes politik
Fråga10: Vi motsätter oss omotiverad militär inblandning i länder med muslimsk
majoritetsbefolkning. Om vi krävt neutralitet från den svenska staten och att alla konflikter
hanteras med samma rättvisa principer hade ni ställt er bakom det?
Svar: ja

kommentar Det är självklart att vi ska ställa oss mot konflikter.

