4 / Ledare

Politisk redaktör:
Ledarskribent:
E-post:

BORÅS TIDNING
lördag 17 juni 2017

Lars Näslund 033-700 07 24
Mikael Hermansson 033-700 07 17
ledarsidan@bt.se

Borås pridE En viktig frihEtsMarkör

Prideparaden och politiken
Vänsterpartiet vill inte prata om det mest
omfattande förtrycket mot homosexuella
och transpersoner i dagens Sverige.

ners rätt att göra sina egna livsval.
Exakt hur omfattande hedersförtrycket
mot sexuella minoriteter är i Sverige vet vi
inte. Det finns inga större undersökningar att
åberopa. Men om vi utgår ifrån att samma
grupper som gifter bort barn och som ser
döttrar som bärare av familjens heder inte
heller accepterar hbt-personer kan vi förmoda att tusentals människor tvingas dölja sin
läggning inför familj och omgivning.

idag avslutas Borås Pride –

en fest kring individens rätt
att välja som är värd att fira.
Det är många politiker som vill synas i samband med Pridefestligheter.
Ett exempel är Ida Legnemark, gruppledare
för Vänsterpartiet i Borås. I en debattartikel i
BT 15/6 med rubriken ”Därför ska Du gå i Pride” lyckas Legnemark med konststycket att
beskriva hoten och förtrycket som drabbar
sexuella minoriteter utan att med ett ord beröra hederskulturer.
Den som läser texten utan att veta något om
dagens Sverige skulle få uppfattningen att
några hundra nynazister är den dominerande
källan till förtryck mot sexuella minoriteter.

Visst är det självklart viktigt att uppmärksamma det ständiga hot som nynazistiska
grupper utgör mot hbt-personer jämte flera
andra minoriteter i samhället. Bara i Västsverige har nynazister vid flera tillfällen misshandlat och till och med mördat människor
enbart på grund av de varit homosexuella. Att
nynazistiska grupper besitter ett våldskapital
påminns vi om genom den kommande rätte-

Mitt Europa

Wikström:
Så bör EU:s
nya asylsystem
byggas upp
CeCilia Wikström

På tisdag, på den internationella flyktingdagen, finns det anledning att reflektera över
de senaste årens flyktingvåg till Europa, med
de stora saker vi åstadkommit och de utmaningar som ligger framför oss.

D

e krig och konflikter som ligger bakom att många människor i dag flyr
har tyvärr inte ändrats nämnvärt.
Syrien är fortfarande ett inferno av
oljefatsbomber och elände för den civila befolkningen, liksom det varit de senaste sex
åren.

Pride-tåget går genom Borås.
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gången mot tre nynazister i Göteborg.
De misstänks för att ha genomfört en serie
bombdåd som i praktiken har varit terrorbrott.

men sett till utbredning och inverkan i varda-

gen är nynazister inte det stora förtrycket mot
homosexuella i Sverige idag. Det kommer
från så kallade hederskulturer. Hat mot homosexuella och andra sexuella minoriteter
återfinns i dagens Sverige främst i områden
där många människor har rötterna i kulturer
från Mellanöstern. Det svenska majoritetssamhället är ett av de mest accepterande och
liberala i världen. Homofobi är förvisso inte
begränsad till utanförskapsområden, men
det är där den starkast begränsar hbt-perso-

Sverige har de senaste två åren tagit ett
stort ansvar för att dessa flyende ska ha en säker hemvist. Vi har, till skillnad från många
andra länder i EU, tagit emot dessa människor och stått upp för våra humanistiska värderingar. Detta ska vi vara stolta över. Samtidigt vet vi att det är en väldigt stor utmaning
att under ett kort tidsspann ta emot så många
människor i Sverige.

integrationsarbetet handlar inte bara om att
erbjuda en säker hemvist, det ställer också
höga krav på anpassning för den enskilde
flyktingen till vårt svenska samhälle. För Sveriges del handlar det om att förespråka och
lära ut de lagar och värderingar som gör oss
till ett frihetligt och jämställt land.
I Europaparlamentet leder jag revideringen
av Dublinförordningen, som avgör vilket land
som är ansvarigt för att handlägga en flyktings asylansökan. I mitt arbete med att få till
ett helt nytt europeiskt asylsystem föreslår
jag:
●●Att medlemsländer med yttre gränser tar
sitt ansvar, både för att registrera de flyktingar som anländer och för att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser.
●●Att personer som behöver internationellt
skydd får detta mycket snabbare än i dag,
medan de som inte har rätt till asyl återsänds
till sina hemländer snabbt och under värdiga
former.
●●Att alla asylsökande har incitament att re-

Det är en verklighet som stärks av många individuella vittnesmål om att det är omöjligt
att leva som öppet homosexuell i utanförskapsmiljöer eller på skolor där många elever
har bakgrund i Mellanöstern. Bland andra
riksdagsledamoten Robert Hannah (L) har
verkat för att uppmärksamma hbt-personers
situation i förorten.
Däremot vill partier på vänsterkanten som
Vänsterpartiet och Feministisk initiativ sällan låtsas om den typen av förtryck.
När Ida Legnemark inte med ett ord nämner det sannolikt mest omfattande förtrycket
mot hbt-personer gör hon sig till en del av de
strukturer som hon säger sig vilja ifrågasätta.
Tystnaden kring sexuella minoriteters situation inom hederskulturer måste brytas.
Med detta sagt: Prideparaden i dag från
Knalleland till Stora torget är en viktig frihetsmarkör.

gistrera sig omedelbart vid ankomsten till
första EU-land.
●●Att asylsökande ska kunna lita på att deras
ansökningar handläggs juridiskt korrekt och
likadant i alla medlemsländer, men att de inte
har rätt att välja i vilket medlemsland de ska
ansöka om asyl.
För att en rättvis fördelning ska kunna
komma till stånd föreslår jag en fördelningsnyckel som baseras på folkmängd och BNP.
När ett land sedan tagit sin andel asylsökande
fördelas övriga ut över de andra medlemsländerna.

Hittills har visegradländerna, Ungern, Tjeck-

ien, Slovakien och Polen, vägrat att ta emot
flyktingar, framför allt inte om de har en annan tro än den kristna. Dessa länder har en
historia av mycket liten invandring och skiljer
sig på så sätt från övriga Väst- och Nordeuropa. Detta kan dock inte vara ett argument för
att inte erbjuda flyktingar en rättssäker asylprövning i enlighet med internationell lag.
EU kommissionen har nyligen inlett så
kallade överträdelseärenden mot Polen, Ungern och Tjeckien för att de hittills vägrat delta
i omfördelningen av asylsökande från Italien
och Grekland. Det bör dock bli möjligt för EUkommissionen att snabbare införa kännbara
sanktioner mot länder som inte följer den gemensamma asylpolitiken, exempelvis genom
att hålla inne pengar från EU:s regional- och
investeringsfonder.

...sett till utbredning
och inverkan i vardagen är nynazister inte
det stora förtrycket
mot homosexuella i
Sverige idag. Det
kommer från så kalllade hederskulturer.

Det bör dock bli möjligt för EU-kommissionen att snabbare
införa kännbara
sanktioner mot länder som inte följer den
gemensamma asylpolitiken, exempelvis
genom att hålla inne
pengar från EU:s regional- och investeringsfonder, om ett
medlemsland inte tar
sin del av ansvaret.

Cecilia Wikström är Europaparlamentariker för liberalerna.

Kanske börja med dig själv, Tom Andersavkomma?
●●På fredagen kunde BT

berätta om att två miljöpartister motionerat till kommunfullmäktige i Borås
om att avskaffa ”tjänstemannen” till förmån för
”tjänstepersonen”.
Låt vara att båda

förväntas utföra samma
jobb, den senare ska dessutom ha uppgiften att vara
normbrytare i kampen för
en könsneutral kommunal
förvaltning.
I det läget spelar det säkert ingen roll att ”man”

till sitt ursprung är könsneutralt och rentav en tidig
hen-markör i det att det,
enligt Svenska Akademien,
kan användas som synonym för ”människa”.
Var tid har sina plågor.
Språket utvecklas och för-

ändras. Men varför börjar
inte motionärerna med sig
själva?

i det ena fallet blir det faktiskt obegripligt att så inte
har varit fallet. För trovärdighetens skull borde det

tekniska kommunalrådet
Tom först ha tagit bort
könssuffixet ”son” i sitt
eget efternamn.
Men att istället för Andersson kalla sig Andersavkomma är kanske lite väl
normbrytande?

