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Förslag till prövning av barnets bästa för svar på
motion om neutral klädpolicy
1. Beskrivning av ärende
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat
in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en
klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha
neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler,
plagg eller tecken. Svar på motionen har beretts av kommunstyrelsen, som har
ansvar för HR-frågor, och ska beslutas i kommunfullmäktige.

2. Vad säger barnkonventionen?
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.
Som en av barnkonventionens grundprinciper ingår följande:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av
något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i
övrigt.
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att
barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av
föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet,
uttryckta åsikter eller tro.
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3. Att pröva barnets bästa vid införande av en neutral klädpolicy
Enligt Diskrimineringslagen kapitel 1 § 4 punkt 2 så kan en regel som framstår
som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer av ett visst
kön, viss könsidentitet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss
funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder kan vara
diskriminerande trots att det är samma regel som tillämpas för alla.
Då ett införande av en neutral klädpolicy i kommunen kan komma att innebära
att kommunen direkt eller indirekt gör sig skyldig till diskriminering och
därmed bryter mot Diskrimineringslagen bedöms ett beslut om att införa en
neutral klädpolicy i kommunen inte vara barnets bästa.

Underlag

FN:s konvention om barnets rättigheter
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