Ledare
Politisk redaktör
Lars Ströman

019–15 50 29
lars.stroman@na.se

Ledarskribent
Evelyn Schreiber

019–15 50 15
evelyn.schreiber@na.se

Liberal, grundad 1843

Postadress:
701 92 Örebro
Besök: Klostergatan 23
Växel: 019–15 50 00
måndag–fredag kl 8–17
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Anders Nilsson
anders.nilsson@na.se
Stf ansvarig utgivare:
Anders Uddling
anders.uddling@na.se

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@
mittmedia.se
Prenumeration:
prenumeration@na.se
019–15 51 50 vard 8–16
Priser:
Månadskonto 315 kr
12 mån 3 505 kr
6 mån 2 095 kr
3 mån 1 170 kr
E-tidning: 12 mån 2 280 kr
Månadskonto 205 kr
Annons, företag:
019–15 52 00 vard 8–17,
foretagsservice@na.se
fax 019–15 51 51
Annons, privatkund:
019–15 51 00 vard 8–16
privatservice@na.se
Tryck: V-tab Västerås 2016

Utebliven tidning
www.prologkb.se/saknadtidning

019–15 50 50
må–fr 6–14, lö 6–11, sö 8–11
Karlskoga: 010–43 63 220

2

NA fredag 18 november 2016

n Ledare | Vad skiljer ”Kakan” från Kent Ekeroth?

Audi, ”Kakan” och en
plågsam dubbelmoral
”
Det är ingen vetenskaplig

studie, men likväl en intres
sant trend värd att notera.
Hur kommer det sig att det
är samma personer som
skriker högst om att bojkot
ta Karin ”Kakan” Hermans
son och allt som hon andas
på – som sedan mejlar långa
haranger om att sluta hänga
ut SD:s sympatisörer för
diverse dikeskörningar?
Dubbelmoralen är smärt
samt tydlig. Å ena sidan är
Grand Hotells huserande av
extremister inget att bråka
om. Och om media bara
kunde ta och sluta tjata om
SD:s fascistiska bakgrund
och rötter i nazismen någon

gång, låter de arga männen
bakom mejlkontona önska.
De där bombarjackorna och
hakkorsen – det var ju då.
Å andra sidan: Audi lånar
in den kända profilen Karin
”Kakan” Hermansson till en
reklamkampanj. Ett muse
um i Kristianstad bjuder in
Kakan för en invigningsce
remoni. Och samma perso
ner som precis har försvarat
Kent Ekeroths senaste rasis
tiska uttalande tappar full
ständigt fattningen. Mejlen
rullar in i hundratal.

För den som inte har hängt
med i debatten: Kakan Her
mansson skrev och delade

alltså några direkt olämpli
ga hattweets mot polisen
inför en nazistdemonstra
tion för två år sedan. Tweets
som hon – med all rätt –
korsfästes för i media och
tvingades att be om ursäkt
för.

Gör ett förlåt hennes age

rande för två år sedan okej?
Nej, absolut inte. Men
Kakan har förvandlats till
en slagpåse, en symbol
och räkneexempel för den
urspårade vänstern, för
många långt ut på höger
kanten att gripa efter för att
relativisera andra händel
ser. SDpolitiker må uppma

Kakan Hermansson
skrev och delade
alltså några direkt
olämpliga hattweets mot polisen.

na till att använda kulspru
tor mot flyktingar – ”Men
Kakans hat mot polisen
då!?”
Att Audi pudlar och drar
tillbaka sin kampanj efter

den massiva kritiken mot
Kakan säger en hel del på
det hänsynslösa debattkli
mat som vi har skapat i Sve
rige. Men framför allt säger
det något om de dubbla
måttstockar som vi använ
der för att bedöma offentli
ga personers ageranden –
och inte minst karaktär.

Okej, kritisera Kakan Her

mansson för hennes olämp
liga uttalanden för två år
sedan. Men försvara då inte
Kent Ekeroth, när han så
sent som för någon vecka
sedan hängde ut en oskyl
dig femtonåring.

Lars Ströman

n Gästkrönika | Sacharovpriset till yazidiska kvinnor

Sexslavarna som lyckades fly från IS

Å

rets vinnare av
Sakharovpriset –
Europaparla
mentets pris för
tankefrihet – blev de två
yazidiska kvinnorna Nadia
Murad Basee Taha och La
miya Aji Bashar. Priset till
delas årligen till individer
som har utmärkt sig i sitt
arbete för mänskliga rättig
heter.
De båda pristagarna till
fångatogs av Daesh (Isla
miska staten) under sen
sommaren 2014 i byn Ko
cho, i norra Irak. Terroror
ganisationen avrättade alla
män i byn. Kvinnorna och
barnen förslavades. Nadia
och Lamiya, tillsammans
med resten av kvinnorna i
byn, såldes och köptes som
sexslavar.

I dag lever Nadia och
Lamiya i Tyskland. De är
båda talespersoner för den
yazidiska minoriteten, och
arbetar med kvinnor och
barn som utsatts för Daesh
skoningslösa våld. Upp
skattningsvis har över
6 000 yazidiska kvinnor
tagits som sexslavar. Även
om somliga har lyckats fly
eller har friats, beräknas
cirka 3 600 yazidiska kvin
nor fortfarande vara leva
som slavar.
Att de nu tilldelas Sacha
rovpriset är en viktig sig
nal. Det är min förhopp
ning att årets pris skapar en
ökad medvetenhet om de
omänskliga övergrepp som
begås av Daesh. Vidare
hoppas jag på ett bredare
erkännande av folkmordet
på yazidier, och kraftiga
rättsliga påföljder mot
Daeshs ledande figurer.

De högerextrema menar
att de vill hjälpa männis
korna på plats, men inte
släppa in fler i EU. Detta re
sonemang är befläckat med
både praktiska och mora
liska problem. Att endast
hjälpa på plats, skulle krä
va att vi återuppbygger för
störda städer eller utvidgar
städer stora som Stock
holm. Och att stänga grän
serna för människor som
överlevt det Nadia och
Lamiya har gått igenom, är
åtminstone inget alternativ
för mig, med min värde
grund.

Nadia Murad Basee Taha är en av två yazidiska kvinnor som fått Sacharov-priset efter att ha
varit sexslavar i Islamiska statens våld.
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Europaparlamentets ord
förande, Martin Schulz,
kommenterade priset så
här: ”Vi demonstrerar här
att deras kamp inte har va
rit i onödan och att vi är be
redda att ta vårt ansvar att
hjälpa dem i deras fortsatta
strid mot de övergrepp och

”

den brutalitet som upp
visas av denna så kallade
Daesh, som så många
människor fortfarande fal
ler offer för. Dessa kvinnor
lyckades fly, komma till
Europa och hitta en fristad
här.”
Hans sista mening är sär

De är båda talespersoner för den
yazidiska minoriteten, och arbetar
med kvinnor och
barn som utsatts
Cecilia
för Daesh skonings- Wikström
lösa våld.
Ledamot i EU-parlamentet (L)

skilt viktig i det arbete jag
bedriver som Europaparla
mentariker. Vi får aldrig ge
avkall på asylrätten. Männ
iskor ska inte behöva utstå
de hemskheter som Nadia
och Lamiya har utsatts för.
Men verkligheten är annor
lunda.

Just nu pågår en offensiv
mot Mosul, ett av Daeshs
huvudfästen. FN:s flyk
tingorgan UNHCR har red
an börjat bygga flykting
läger runt staden och anta
let människor som flyr eld
striderna där ökar för varje
dag. Vi får verkligen hop
pas att man lyckas decime
ra Daeshs kontroll över
landområden i Syrien och
Irak. Men faktum är att
striderna som nu pågår kan
komma att skapa miljon
tals nya flyktingar.

Även om EU tog emot väl
digt många flyktingar på
väldigt kort tid förra året,
så måste vi komma ihåg att
85 procent av världens
flyktingar befinner sig i ut
vecklingsländer. Att lasta
över allt ansvar på grann
länderna till oroshärdar
som Syrien, Irak och
Afghanistan kommer inte
på fråga.
EU är världens rikaste
ekonomi, men innehåller
endast sju procent av värl
dens befolkning. Om vi in
te kan ge dessa människor
den fristad som de har rätt
till enligt internationell lag,
vem ska då göra det? Vem
ska stå upp för Nadia och
Lamiya?
Att de tilldelas Sacharov
priset är ett oerhört viktigt
steg på vägen för att upp
märksamma situationen i
Daeshkontrollerade områ
den. Men vi måste också
komma ihåg att det inte
hade varit möjligt för Na
dia och Lamiya att utföra
sitt arbete om de inte hade
beviljats asyl i Tyskland.

