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Tag afstand fra stening og diktatur
Lige nu sidder den 42-årig kvinde, Sakineh Mohammedie Ashtiani fængslet i det vestlige Iran. Den
islamistiske republik har dømt hende til døden ved stening på grund af utroskab. Ifølge de stedlige religiøst
begrundede regler skal kvinden om kort tid begraves op til brystet, hvorefter der kastes sten på hende indtil
hun lider en ufattelig pinefuld død. Umiddelbart lyder det som en skrækfilm af den mere grufulde og
bizarre slags. For det kan vel ikke passe, at mennesker udsættes for sådanne grusomheder i 2010. Men det
bliver mennesker desværre - i Iran og i andre islamistiske diktaturstater, hvor sharia-loven praktiseres til
punkt og prikke. En række lande, herunder Norge, USA og Storbritannien, har allerede reageret med officiel
fordømmelse af sagen i Iran. Det er på høje tid, at vi fra dansk side gør det samme. Det samme burde man
kunne enes om i hele EU, hvor menneskerettigheder og frihed er grundpiller. Jeg undrer mig også over,
at de feministiske organisationer i Danmark er totalt tavse i denne sag. Her er der ellers virkelig brug for at
kaste den fulde feministiske kampkraft ind mod ultimativ og morderisk kvindeundertrykkelse. Jeg efterlyser
desuden, at herboende imamer og andre fremtrædende muslimer i Danmark tager skarpt afstand fra stening
og anden kvindeundertrykkelse, som praktiseres i islams hellige navn. Nu har de muligheden for at
demonstrere deres afsky og afstandtagen fra islamistisk diktatur og deraf følgende grusomheder. Herunder
stening af kvinder. Hidtil har de desværre ikke benyttet sig af denne mulighed. Jeg håber, at det sker meget
snart, så vi oplever en klar sondring mellem demokratiske sindede og moderne muslimer på den ene side,
og de ekstremistiske og frihedsundertrykkende islamister på den anden side. I det hele taget er der behov
for, at vi alle tager stilling i en sådan sag. Vi skal vedholdende yde massiv politisk støtte til de demokratiske
kræfter i Iran og andre steder. Målet er, at diktatur og middelalderlig religiøs fanatisme smides på porten til
fordel for frihed og folkestyre.
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