
shabiller questions 

1. peut-on s’habiller comme on veut à l’école?  

2. que dit la loi? 

3. il y a une tenue vestimentaire imposée pour les élèves? 

4. et pour les professeurs? 

5. quels sont les arguments pour interdire certaines tenues vestimentaires à l’école? 

6. quels sont les arguments de ne pas interdire certaines tenues vestimentaires à l’école? 

7. et en Suède, c’est comment? 

8. il y a une grande différence entre la France et la Suède dans les comportements vestimentaires? 

9. certaines tenues vestimentaires vous choquent? si oui, dans quelles situations? donnez des exemples 

10. est-ce important d’un code vestimentaire pour les professeurs à votre avis? 

11. et au travail, y a-t-il des règles vestimentaires dans certaines entreprises ou certaines situations? 

12. quelles sont les catégories de travail où on imposée un code vestimentaire? 

13. définissez l’expression « tenue vestimentaire correcte » selon vous 

14. est-ce une question gouvernementale ou scolaire? 

15. vous connaissez des règles vestimentaires d’autres pays?  

16. que pensez-vous de l’uniforme à l’école? 

17. que pensez-vous des uniformes en général? ridicule? important? nécessaire? démodé? 

18. connaissez-vous le sikh Inderjit Singh Parmar? que lui est-il arrivé? en quelle année? 1986 

19. la casquette fait-elle moins sérieux pour certaines catégories de travail? 

20. y a-t-il des vêtements plus gênants que d’autres? 

21. vous est-il arrivé d’être choqué par une tenue vestimentaire? 

22. et vous, portez-vous une tenue de travail ou vous habillez-vous de la même façon 

partout? portez-vous peut-être un uniforme? 

23. peut-on être licencié de son travail à cause de sa tenue vestimentaire? 

24. les jeunes ont-ils raison de manifester pour pouvoir s’habiller comme ils veulent? 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slöja på jobbet kan bli tillåtet 
Sjutton år efter fallet med sikhen som inte fick ha turban 

på jobbet funderar Göteborgs spårvägar på att mjuka upp 

uniformsreglerna. I höst kan det bli tillåtet för de anställda 

att bära slöja. 
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Slöja på jobbet kan bli tillåtet 

Även frågan om uniformsturban kommer sannolikt att diskuteras. Men i första hand är det huvudslöjan, som en 

del muslimska kvinnor bär, som ska utredas. - Det är viktigt med en enhetlig klädsel så att resenärerna känner 

igen förarna. Men även säkerhetsfrågan är något vi ska titta på. En spårvagnsförare eller busschaufför måste se 

och höra bra, säger Thomas Torkelsson, vd på Göteborgs spårvägar. Företaget sköter all spårvagnstrafik och 

hälften av den kollektiva busstrafiken i Göteborg. I mitten av 80-talet gjorde ledningen hårdnackat motstånd mot 

avvikelser i förarnas uniformer. Ett fall med en indisk sikh som togs upp i både tingsrätten och Arbetsdomstolen 

fick stor uppmärksamhet i medierna. Mannen fick till slut sparken när han inte fann sig i att bli omplacerad och 

vägrade att ta av sig turbanen under arbetstid. 

Men år 2003 är situationen en annan, menar Thomas Torkelsson. Sverige har blivit mer mångkulturellt och 

företaget måste följa med utvecklingen. För något år sedan tog konkurrenten Swebus fram en uniformsslöja efter 

en tvist med en muslimsk anställd i Gävle. Turban ingår i Swebus uniformsutbud sedan flera år. Även Connex 

som bland annat kör tunnelbanan i Stockholm tillåter slöja och turban. Likaså Connex eget bussbolag Linjebuss. 

Förutsatt att huvudbonaderna inte stör arbetet och frågan först tas upp med en arbetsledare. - Det är ingen anställd 

som har fört detta på tal nu. Men förr eller senare lär det komma upp. Vi vill utreda frågan i lugn och ro och fatta 

ett principbeslut, säger Thomas Torkelsson. 

På Swebus vill vd Jan Bosaeus helst glömma att företaget inledningsvis motsatte sig att busschauffören Amira 

Mosawi i Gävle bar slöja på jobbet. Så länge chaufförerna ser enhetliga ut och säkerheten upprätthålls tycker han 

att man kan vara ganska flexibel. Den här sommaren har Swebus infört shorts för de chaufförer som vill ha. En 

självklarhet i sommarvärmen kan man tycka. Men just shorts har nyligen orsakat storbråk inom Luleå lokaltrafik. 

Vissa hävdar att den muslimska huvudslöjan är kvinnoförtryck. Hur ser Swebus på det? - Jag vet inte så mycket 

om den religiösa aspekten. Om huvudduken är viktig för den anställde så ska vi som arbetsgivare inte lägga oss i 

det, säger Jan Bosaeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


