Stockholm den 19 juli 2012
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Till Sveriges justitieminister Beatrice Ask

Hej,
I Sverige finns lagar som tvingar familjer på flykt från landet för att deras mänskliga rättigheter ej
respekteras. Genom vår sju dagar långa Walk to Freedom vill vi dra uppmärksamhet till detta faktum.
Sverige, som tidigare haft ett gott rykte i världen för jämlikhet, tolerans och där de mänskliga
rättigheterna fullt ut respekteras, har i och med införandet av den nya skollagen anslutit sig till de
länder där mänskliga rättigheter kränks och som invånare flyr från. Den nya skollagen gör
hemundervisning i praktiken omöjlig och stora delar av de som vill välja hemundervisning för sina
barn har inte sett någon annan utväg än att fly landet efter omfattande trakasserier från svenska
myndigheter. I och med detta har Sveriges goda rykte smutskastats, framför allt i länder som USA och
Storbritanien, där hemundervisning är en väl accepterad och uppskattad form av undervisning.
Walk to Freedom är en protest mot att detta tillåts ske. Protesten har formen av en marsch som
spänner över en veckas tid och 180 km vandring. Marschen avgick från Sveriges internationella
hemundervisningläger i Vingåker och gick till Stockholm, för att där överlämna denna skrivelse, innan
vi väljer att ta färjan till Åland och friheten. På Åland, med finsk skollag som tillämpar
undervisningsplikt istället för skolplikt, finns utrymme för alternativa utbildningsformer som t. ex.
hemundervisning, så länge som de uppvisar ett fullgott resultat. Finlands skolresultat är välkända.
Vi som tagit initiativet och genomfört marschen är främst ett antal ungdomar som själva haft
förmånen att bli hemundervisade, eller som vill att möjligheten till detta skall finnas i framtiden, då vi
med stor sannolikhet själva skulle vilja undervisa våra barn i hemmet utan att behöva fly landet.
Marschen, som representerar de vedermödor som många familjer fått genomlida pga sin vilja att ge
sina barn den i deras ögon bästa formen av utbildning, har väckt stor uppmärksamhet både längs
vägarna och i massmedia. Många är det som blivt upprörda över att detta förtryck förekommer i
dagens läge och tycker att det är en skam för Sverige.

 Vi kräver att Sverige åter gör hemundervisning till ett lagligt och fullgott utbildningsalternativ
i likhet med våra nordiska grannländer och de flesta andra länder i Europa.
 Vi kräver att denna lagändring görs snarast så att de familjer som nu är på flykt kan
återvända till sitt hemland, sina familjer, sina vänner och sina jobb och leva här i trygghet
och frihet.

Med vänliga hälsningar
Walk to Freedom gruppen
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