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Fadime Sahindal, 26, sköts ihjäl för sin kärlek

SKOTTET I FADIME ÄR
ETT SKOTT I INTEGRATION

Av: Ševko KADRIĆ

Jag vill påminna att Fadimes ”misstag”
var just det, att hennes pojkvän var
svensk. Mördaren var hennes far som

kallade henne ”hora” och med mord ”beskyd-
dade” han sin heder.

Är det heder att man döda sitt eget barn? Vi
frågar oss vad är folkets kultur om man i det
namnet dödar sitt barn? Hos de folk där kvin-
nan tilldelas andra rang, där det är tillåtet att
slå kvinnor och barn eller mördar de, sådana
folk är inte kulturfolk.

Fadimes far frågade inte henne om hon vill
födas och inte heller om hon vill komma till
Sverige. Men när hon hade bestämt att leva i
Sverige som en svensk tjej mördade han hen-
ne!? Var är misstaget?

Fadime kom till Sverige, precis som mina
barn, med föräldrars vilja. Efter några år 80 %
av hennes kropp var svensk.
Hon andades in svensk luft,
drack svenskt vatten, åt svensk
mat. Men det som är viktigast är
att hon växte upp i svenska mil-
jön (dagis, grundskola, gymna-
siet, högskola, hon läste svens-
ka böcker, tidningar, tittade på TV,
umgicks med svenska ungdo-
mar). Svenska samhället var inte
hennes val utan hennes verklig-
het, verklighet som hennes far
valt. Vad var hennes synd?

I litteraturen och i religiösa
mytologin finns det ett motiv när
fadern mördar sitt barn. Med det
motivet testas hans beredlighet
att offra sig för Guds namn eller
heders namn. I Koranen testar
Allah den som grundade Islam
som han skulle mörda sitt eget
barn som offer för religion. När
Allah fick veta att han trodde på
honom öppne han dennas ögon
och ändrade barnet mot ett lamm
(därför slaktar muslimerna lamm
när det är Kurban Bajram).

Den ryska författaren Gogol
skrev i sin bok ”Taras Buljba”
om hur far dödar sin son. När han
sköt mot honom sa han ”Jag gav
dig liv och jag ska ta dit liv”.

I exempel ur Koranen ser vi ett
försök att mörda sitt barn i ”guds

mest förstådda språket i hela världen är fri-
hetsspråket”.

Alla monoteistiska religioner godkänner
äktenskap emellan sina medlemmar med an-
dra men att dem byter religion (religions spri-
dande). Inte ett enda av religionerna godkän-
ner inte konvertering till andra religioner till
och med förbjuder dom. Det är sant att det
inte finns i någon religionsbok att det behövs
döda den som konverterar. Men det är inte
svårt att religionsfanatiker tolkar fördjupning
som död i Guds namn.

Sverige är världen känt som det som be-
skyddar mänskliga rättigheter, mänsklig frihet,
jämlikhet och demokrati. Det svenska sam-
hället är mer humanistiskt än USA som bara
på grund av dödsstraff dödar några hundra
personer om året. Invandrare som kommer till
Sverige måste acceptera systemet och rättig-
heter annars kommer till fel landet.

När det är frågan om Fadimes
mord är det priset som modiga
ungdomar måste betala i konflik-
ten mellan två olika världar? Det
som invandrare har med sig och
den svenska. Den svenska poli-
tiken är inte beredd att integre-
ra invandrare i svenska samhäl-
let. I den situationen var de bäst
organiserade lägenhets ägare
från svensk sidan och olika kleri-
kala, halv kriminella och konser-
vativa invandrares grupper.

Dem lägenhetsägarna hyr ut
lägenheter till invandrare som
svenskarna lämnar. Den andra
(klerikala, halv kriminella och kon-
servativa invandrares grupper)
organiserar invandrare att sprida
tron i ”folkkulturens namn” men
bland anat att smuggla (sprit, ci-
garetter, hemlandsmat, och så vi-
dare).

Problemet är att invandrarna
isolerar sig, Rinkeby, Rosengår-
den och tusentals liknande ge-
nom hela Sverige. De invandrar
grupperna vill tvinga ”sina”
landsman att leva genom deras
villkor (speciellt grupper som
kommer från länder där det är
krig). Mobbning, isolering och
mord dom förklarar med skillna-
den mellan ”kulturer”.

Efter mordet på Fadime Sahindal (21 januari, 2002) frågade, min tolvåriga dotter,
vad jag skulle göra om hon gifte sitt med en svensk.

• Svenska samhället var inte Fadi-
mes val utan hennes verklighet,
verklighet som hennes far valt.

• Är det heder att man döda sitt
eget barn?

• Den franska filosofen Wollter skrev:
”Det mest förstådda språket i hela
världen är frihetsspråket”. Fadime
talade med frihetsspråket.

• Invandrare som kommer till Sverige
måste acceptera svenska rättigheter
annars har de kommit i fel landet.

namn” i Gogols bok dödar fadern sitt barn i
”hederns namn”. Dom som tror på Gud vet
att människor inte ger liv utan Gud. Det bety-
der att människan inte har rätt att ta nån an-
nans liv (det är grunden till att vi kämpar mot
dödsstraff i hela världen).

Den franska filosofen Wollter skrev: ”Det
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