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Svar på interpellation om slöja från Marcus Lejonqvist
Marcus Lejonqvist (SD) frågar i en interpellation om kommunens inställning till slöja
och hur oppositionsrådet ställer sig till slöjan och slöjbärandet. Han ställer fyra frågor
om bland annat slöjans vara eller icke vara i kommunens marknadsföring.
Det självklara svaret är att jag inte diskriminerar någon, men de som interpellanten
åsyftar förtjänar ett längre svar.
I Sverige är religionsfriheten grundlagsskyddad. Vidare har vi en
cusbruTLmermgslagstiftning som syftar till att motverka cUskriminering och främja lika
rättigheter. Detta innebär att kvinnor de facto har rätt att bära slöja och ska kunna
göra det utan att riskera disloriminering, hot eller hat.
V i vet dock att det finns kvinnor som på olika grunder tvingas bära slöja mot sin
vilja. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Våra fri- och rättigheter innebär att man
ska vara skyddad oavsett vilket val man gör. När man diskuterar slöjans koppling till
heders förtryck måste man klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt: ja, det
finns en koppling mellan slöja och hedersförtryck - ja, det finns kvinnor som bär
slöja frivilligt. Men, heders förtryck är en fråga som inte får reduceras till att handla
om ett klädesplagg. Heders förttyck finns överallt, bland alla åldrar och inom alla
religioner. Att sätta likhetstecken mellan slöja och heders förtryck är att spä på
fördomar och skapa en grogrund för rasism.
V i politiker är ansvariga för att representera alla kommunens invånare. V i arbetar
efter en mångfaldsplan och vi följer svensk lagstiftning. Med andra ord bör vi i vår
kommunikation tillåta människor av olika trosuppfattning att synas. För vi bor i en
mångfacetterad kommun, där människor med olika livsåskådningar lever och verkar.
Debatten om hedersförtryck och hedersvåld får aldrig förminskas. Samma gäller
debatten om jämställdhet. Kvinnans garderob är ständigt i ropet. För förfasades man
över kläder som visade för mycket, nu förfasar man sig över tyg över håret. För mig
är det viktigaste att kvinnan själv får välja och jag kommer fortsätta kämpa mot
heders förtryck och för kvinnors rätt till självbestämmande.
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