
Hedersmord

I Sverige har på senare år flera unga invandrarkvinnor förföljts, misshandlats och mördats av
manliga släktingar. Gärningsmännen rättfärdigar brotten med hänvisning till religionen och
rätten att försvara släktens heder. Rötterna till övergreppen finns i bland annat Mellanöstern,
där hedersmord handlar om män som anser sig äga kvinnor till både kropp och själ. Där heder
är ett begrepp värt att döda för. Där skyddar lagen män som mördar kvinnliga släktingar, även
om kvinnornas enda ”brott är att de blivit våldtagna.
Varje år mördas hundratals kvinnor, men förövarna går fria och i fängelserna sitter i stället
oskyldiga kvinnor. Bara där kan de undgå att bli mördade av sina fäder, bröder eller kusiner.

med tanke på hedersmordet som inträffade Fadima i januari 2002 i Uppsala, fick hon  betala
priset för hon hävdade rätten att styra sitt eget liv.
Hon var en stark och modig invandrar kvinna. Det som hände henne var ett fruktansvärd brott
som ingen kan förstå. För nog är väl det så, vi lättare kan förstå.
De mördades av svartsjuka, av ekonomiska skäl eller av en uppgörelse undre världen.
Hur kan en far mörda sin egen dotter för att bevara familjens heder. Kan vi någonsin förstå
det. Hur kan det komma sig, att den här sortens pratt är helt främmande för oss.
Hedersbegrepp  kan överleva trots att personen har bott i Sverige i 20 år, och vad kan vi göra
åt den. Förra året år 2001 begick 63 mord på kvinnor.
63 kvinnor mördades i Sverige, och de flesta av dem var hedersmord. Det finns inga gränser
mellan manlig och kvinnlig och menlig sexualitet. Kvinnor har samma sexuella förmåga som
män Kvinnor kan behärska sig. Det kan inte männen.
Det är många tusentals tjejer som mår dåligt, som inte får vara med idrotten, som inte får ha
fria kläder på sig. Det är tusentals tjejer som inte får gå på gatorna efter kl. 9, på kvällen, De
får heller inte äta den mat de vill i skolan, simma, eller vara umgås med kill- kompisar.
Framför allt, de har ingen rätt att välja den man, de älskar och vill  gifta sig med.
Det är tragik att  traditionen och religionen  låter männen döda kvinnor.
Sanningen är, hedersmördarna kan vara kristna också. Diskussionen är jätteviktig, men det tar
jätte, jätte lång tid. De kvinnor som flyttar till ett annat land och möter frihet och demokrati,
och känner sina rättigheter, skiljer sig från den  man som de blev tvingad att utan medgivande
gifta sig med.
Utbildning, språk och arbete är en oerhört viktigt för kvinnor så att de kan välja sin framtid.
Lagen, polisen och myndigheterna får inte blunda, och ge fria händer till männen. Framför
allt, kvinnornas anklagelse måste tas på allvar, innan det är försent.
Å andra sidan , medias roll är jätte viktig, de bär också ansvaret på sig om dessa hemska
händelser.  När media gör och visar en dokumentär, av en misshandlad kvinna,  får inte de
visa hennes ansikte.Kommer vi att vara vittne för mera  hedersmord.
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