Sint- Truiden, 09 mei 2011
tav: Dhr. Meneer/Mevrouw Vlaams Parlementslid
Beste Vlaams parlementslid lid.
Als sikh gemeenschap volgen wij natuurlijk met grote belangstelling de ontwikkelingen
rondom het hoofddoek verbod.
Onlangs heeft het Grondwettelijk Hof een uitspraak gedaan inzake de bevoegdheid
van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, GO!, om een algemeen en principieel
verbod tot het dragen van zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kenmerken
aan de GO! scholen op te leggen.
http://www.const-court.be/public/n/2011/2011-040n.pdf
Het Hof concludeert :
Dat het verbod, op het dragen van hoofddoeken, uitgevaardigd door het GO! geen
enkele wet in België schend.
Ook hebben wij van onze advocaat vernomen dat, in zake het hoger beroep van de
school tegen de uitspraak van het lagere hof dat 4 sikh jongens toegelaten moesten
worden tot de school, het hogere hof heeft besloten deze uitspraak te vernietigen op
grond van het feit dat niet de school maar het GO! aangeklaagd had moeten worden.
Aangezien deze zaak al sinds 2005 loopt, hebben de 4 jongens hun (gebroken)
middelbare school carrière inmiddels achter de rug. Opnieuw een rechtspraak
aanspannen (nu tegen de 'juiste' partij), wordt dan ook door afgeraden.
Natuurlijk zal dit juridisch allemaal wel kloppen maar het strookt niet met ons
rechtsgevoel. Voor ons zijn het allemaal stappen in een negatieve ontwikkeling. Wij
zien de kansen voor onze jeugd steeds verder afnemen.
Wij hebben ook het idee dat met deze uitspraak in feite de politiek (lees: het Vlaams
parlement) buiten spel is gezet. Wij weten niet of er nu nog een rol is voor de
commissie "onderwijs en gelijke kansen" van het Vlaams parlement, en we vragen ons
af wat voor zin de drie informatie sessies in September 2010 hebben gehad.
Er lopen weliswaar nog enkel rechtszaken tegen het 'advies' van het GO! maar wij
vrezen dat het gemeenschapsonderwijs (zowel primair als secundair) voor ons
vooralsnog als 'verloren' kan worden beschouwd.
Het gevolg van dit alles is dat we waarschijnlijk het bij u bekende zwartboek
(http://www.sikhs.be/files/Zwartboek.pdf) binnenkort kunnen uitbreiden. Er zitten
namelijk een tiental tulband dragende sikh jongeren, die het geluk hadden het ASO
aan te kunnen, op de enige school in St.Truiden en omgeving die de tulband nog toelaat
(Middenschool I & Koninklijk Atheneum, Tichelrijlaan) en dit is een GO! school.

Voor ons is dit allemaal onbegrijpelijk daar wij ook signalen van zuid Nederland
krijgen dat de hoofddoek of de tulband geen probleem geeft op middelbare scholen
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/onderwijs/46997/2011-04-06/hoofddoekjes-opbredase-scholen-geen-probleem
Momenteel zijn we aan het bekijken of en hoe de katholieke scholen in Zuid-Limburg
benaderd kunnen worden.
We blijven hopen op betere berichten en op de steun van die mensen die onze zaak
een goed hart toedragen.
Met vriendelijke groeten
De Belgische sikh gemeenschap
BelgiumSikhs@google.com
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