Interpellation om slöja ställd till kommunalråd Kåre
Friberg.
Svensk lag säger att barn inte ska sexualiseras det kan vi nog alla i denna församling enas om att så
inte ska ske. Bärandet av slöja, niqab eller burka förstärker osunda könsroller. Den lilla flickan ses
som en sexuell varelse men det ger också flickan en framtida syn på mannen som en kränkande
individ.
Barnens rätt till jämställdhet ska gå före vuxnas skruvade ideér att flickor och pojkar ska hållas
separerade, eller att flickors hår och kvinnoformer måste täckas pga mäns sexlust.
Som sverigedemokrat söker jag lite rim och reson genom att inte ryggradsmässigt försvara en
kvinnoförtryckande symbol.
Deltidsfeminister duckar medvetet när förövaren inte är en vit man, en riktig kvinnokämpe försvarar
kvinnorna och barnen i alla lägen. Det är så ofta kvinnokampen tystnar när förövaren inte är en vit
man, en riktig kämpe står upp för kvinnorna, alltid.
Det är just därför denna fråga är så viktig. Det handlar inte om vem som ställer frågan eller vem
förövaren är, det handlar om vilken slags värld vi vill se idag och i morgon. Slöjan försvårar för
flickorna att utöva idrott på ett bra sätt och simundervisning är ett annat exempel på problemområde.
Förtrycket och tvånget för flickor och pojkar som kommer från dessa religioner eller kulturer kan inte
och ska inte försvaras. Det ska heller inte normaliseras genom att kommunen hjälper till att lyfta fram
det som något positivt.
I en framtidsvärld skulle det kunna se ut så här:
Barnet frågar sin mamma om hon får bära slöja och mamman svarar -”När du blir vuxen, när du kan
bära den med stolthet, då får du bära den. Men där är vi inte än.
Religionsfrihet är ju också rätten att slippa religion, det är ju så den svenska striden har varit.
På förskolor och skolor anser vi att religion eller religiösa symboler inte ska finnas.
Demokratin står över religionen och mannen står inte över kvinnan.
I det långa loppet måste vi våga avstå något nu för att vinna något som är mycket större.
Här är 4 frågor jag vill ha svar på.
1. Tycker du att kommunen ska använda slöjor i sitt budskap eller i sina reklamkampanjer?
2. Tycker du att barn under 15 år sexualiseras av att bära slöja?
3. Tycker du att slöjan står för värderingar som inte hör hemma i Sverige eller i Motala
kommun?
4. Vilka åtgärder kommer du ta för att förhindra att dessa värderingar normaliseras av
kommunen?
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