Pälsdjur på Förskolor
Uttalande från Barn och familjerådet, Riksförbundet mot Allergi
På barnstugan Malöflaket i Uddevalla har det utbrutit en proteststorm sedan Sociala Centralnämnden
beslutat förbjuda föreståndarinnan att medföra sin labradorhund King till förskolan. Skälet till beslutet är
den fara som pälsdjur på daghem innebär för allergiska barn.
Då vi inte känner till alla fakta i fallet King vill vi hålla detta uttalande mera allmänt.
Allergiska luftvägssjukdomar hos barn är vanliga. Kontakt med pälsdjur är en dominerande faktor för dels
utlösande av akuta besvär, dels för vidmakthållande av kroniska symptom. Därtill kommer att barn med
allergibenägenhet (bl.a. många eksembarn) efter kortare eller längre kontakt med pälsdjur ofta utvecklar
allergiska luftvägssjukdomar (t.ex. astma). Tendensen att utveckla sådan allergi är stor just hos barn och
förmodligen som starkast hos förskolebarn.
Såvida man inte ordnar med speciella förskolor inom kommunerna för allergiskt sjuka barn och med uttalad
tendens att bli allergiska innebär tillstånd att ha pälsdjur på förskolorna att dessa barn utesluts från
möjligheten att besöka förskolor. Å andra sidan vill barn med olika handikapp och föräldrar till sådana barn
att de kan delta i de friskas gemenskap så långt handikappet det medger.
En av de bärande tankarna i barnstugeutredningen är också just detta och direktiven att i praktiken försöka
förverkliga en s.k. integrering är klara.
Sociala Centralnämndens beslut i fallet King visar att man där insett integreringens princip och handlar
därefter. De protesterande föräldrarna till de friska barnen har i sin okunnighet ej förstått att de med sin
aktion stöder endera av två ting: Segregering av många allergisjuka barn från gemenskap med friska barn
eller hindrande dem att överhuvudtaget delta i förskolans aktiviteter.
Mot dessa föräldrars uttalande och eventuella konsekvenser därav vill Barn- och familjerådet inom
Riksförbundet mot Allergi protestera med stor kraft.
Då vi från många andra principiellt likartade händelser vet att sådana aktiviteter som i Uddevalla är uttryck
för okunnighet hoppas vi att den här givna informationen bidrar till en ökad förståelse för det fina i att friska,
starka och icke allergiska barn avstår från litet av sin djurkontakt med hänsyn till sina något svagare
kamrater. De icke allergisjuka kan få sin keldjurskontakt i sina respektive hem. Kontakt, ömhet och
förståelse under lekskoletiden bör personalen kunna bidra med.
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