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De mänskliga rättigheterna slår fast rätten till utbildning. I
barnkonventionen preciserar man detta, bl.a. i artikel 28, där man slår fast
att grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri för alla. Enligt
artikel 29 ska barnets utbildning bland annat syfta till att: utveckla
barnets fulla möjligheter, utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna,
utveckla respekt för barnets föräldrar, barnets egen kulturella identitet
och för kulturer som skiljer sig från barnets egen, förbereda barnet för ett
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans,
jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella
och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. I Sverige
vill nuvarande regering göra barnkonventionen till lag och genom den
förbinder sig konventionsstaterna att bidra till att avskaffa okunnighet
och analfabetism i världen.
FN:s milleniemål år 2015 handlar om att både pojkar och flickor ska få
gå i grundskola och kunna slutföra utbildningen. Utöver det vet vi att den
enda evidensbaserade metoden för att motverka fattigdom på kort och
lång sikt är skolgång, och det är därför som det är en av huvudfrågorna i
FN:s handlingsplan för att halvera fattigdomen till i år 2015. För enligt
FN så ger utbildning en människa större möjlighet att få ett betalt arbete
och för att kunna försörja sig själv. Det i sig bidrar till att halvera
fattigdom och hunger i världen.
Som politiker måste vi hela tiden ha barnens bästa som ledstjärna när vi
fattar beslut. I Umeå kommun har vi ett antal barn till särskilt utsatta EUmedborgare, vars högsta önskan är att få gå i skolan. Vi kan som
kommun bidra till att förverkliga intentionerna i barnkonventionen för de
EU- medborgares barn som vistas här, genom att besluta oss för att
erbjuda dessa barn undervisning/utbildning inom Umeå kommuns
skolväsen. Vi kan som kommun erbjuda barn undervisning i grundskolan
enligt kompetensreglerna i 2 kap 1 § i kommunallagen, även om vi inte
har skyldighet att göra det. Vår ambitionsnivå kan bidra till barnens
framtida möjligheter att kunna bryta ett utanförskap.
Fråga:
Vilka argument skulle få dig som kommunens högste politiker att agera
så att de utsatta EU- medborgarnas barn får skolgång under deras vistelse
i Umeå kommun?
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