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SF Bornholm

Pas på vores samfund

Weekendens mord rettet mod en debat om ytringsfrihed og det jødiske samfund i København har
naturligvis medført stærke reaktioner. SF Bornholm skal udtrykke sin medfølelse m ed de efterladte
og på enhver måde tage afstand fra det skete.
Det er imidlertid vigtigt, at både borgere, politikere og regering nøje overvejer situationen inden man
drager konklusionerne.
En reaktion har været at nu må man indskrænke ytringsfriheden således at man ikke sårer andre
mennesker. Man kan mene om diverse tegninger o.lign. hvad man vil, men de er lovlige. Ytringsfrihed
giver kun mening hvis den OGSÅ gælder for de mennesker som man er helt og aldeles uenig med; ellers
er den uden reelt indhold. Forbrydelsen må derfor IKKE føre til andre indskrænkninger end dem der
er fastsat i lovgivningen.
En anden reaktion har været at gerningsmandens oprindelse er forklaringen. Det er vigtigt at den
tragiske forbrydelse IKKE fører til en endnu stærkere opsplitning i ”dem” og ”os” i det danske sam fund.
Uanset vores etniske herkom st er vi IKKE ansvarlige for de ugerninger som andre personer begår!
En tredje reaktion har været at nu skal overvågning, kontrol og registrering m.v. intensiveres. Det er
vigtigt at vi IKKE lader den begåede forbrydelse være undskyldning for indskrænkninger i borgernes
frihed og rettigheder. Vores samfund er kendetegnet ved at være frit og åbent, og dette er nogle af
vores største kvaliteter - dem må vi ikke ofre!
Derfor - ugerningen giver anledning til mange overvejelser, men vi skal passe på vores samfund, og
det gør vi bedst ved at sikre åbenhed, demokrati og lige rettigheder for alle!
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