Sąd
zakazał
działalności
islamistów w okręgu szkolnym
W przełomowym postępowaniu sądowym nakazano Council on
American-Islamic Relations (CAIR) zaprzestanie działalności
propagandowej w okręgu szkolnym San Diego.
Przeciwko okręgowi wytoczono sprawę sądową za współpracę z
CAIR i dopuszczenie, żeby ta islamistyczna organizacja
prowadziła w szkołach dyskryminujący i niekonstytucyjny
program propagandowy. Sąd zgodził się z tą oceną.
Pogram dawał muzułmańskim studentom szczególne przywileje, a
CAIR specjalne uprawnienia zmieniania treści programowych tak,
żeby przedstawiać islam w korzystnym świetle. Uczniowie i
rodzice mieli oglądać tendencyjne filmy wideo, a
funkcjonariuszom CAIR pozwalano instruować uczniów i
nauczycieli na temat islamu oraz szkolono młodzież „jak zostać
sprzymierzeńcem muzułmańskich uczniów”.
Program, który zaczął się w kwietniu 2017 roku, oparto na
tezie, że po zwycięstwie wyborczym prezydenta Trumpa
muzułmańscy uczniowie byli przedmiotem „islamofobicznego”
nękania. Jednak w rejestrach stanowych nie ma dowodów na takie
nękanie w szkołach tego okręgu.
Sąd uznał, że program jest niekonstytucyjny, ponieważ
faworyzował jedną z religii i naruszał zasadę oddzielenia
religii od państwa. Wyrok nałożył obowiązek całkowitego
zamknięcia tego programu i zadbania o to, żeby CAIR nie była w
przyszłości zaangażowana w aktywność szkół.
Dodatkowo sąd dał szkołom następujące wytyczne:
“Osoby zajmujące się edukacją powinny traktować wszystkie
religie z jednakowym szacunkiem, a czas i uwaga poświęcane na
omawianie każdej z nich powinny być proporcjonalne do jej

wpływu na historię.”
“Materiały edukacyjne dotyczące spraw religijnych muszą mieć
neutralny charakter i nie mogą być prezentowane w sposób,
który promuje jedną religię kosztem innych.”
“Podczas imprez [szkolnych] w okręgu prelegenci z zewnątrz nie
mogą używać swojej pozycji lub wpływu na uczniów dla
promowania własnej religii czy poglądów politycznych,
ekonomicznych lub społecznych.”
“Mówcom z organizacji religijnych nie wolno prezentować
uczniom tematów religijnych.”
– To wielkie zwycięstwo, ponieważ intencją CAIR było, aby ten
program miał charakter pilotażowy do wdrożenia w całym kraju –
powiedział Daniel J. Piedra, dyrektor wykonawczy Freedom of
Conscience Defense Fund (Fundusz Obrony Wolności Sumienia,
FCDF), organizacji, która pozwała okręg szkolny.
Według FCDF inne podobnie dotknięte działaniem CAIR okręgi to
m.in. Seattle Public Schools i Minneapolis Public Schools.
– Ta regulacja posłuży jako ostrzeżenie dla politycznie
poprawnych rad szkolnych w całym kraju, by dobrze się
zastanowiły, zanim wejdą w partnerstwo z CAIR – powiedział
Charles LiMandri, główny radca prawny FCDF. LiMandri nazwał
decyzję sądu “zwycięstwem nad radykalną,
indoktrynacją w szkołach Ameryki”.

islamistyczną

Oprac. Grażyna Jackowska na podst.: https://clarionproject.org

