
Tänk	  om	  Fadime	  hade	  velat	  välja	  religion	  istället	  för	  man	  
 

Med all rätt har man nyligen hedrat Fadime på tioårsdagen efter hennes död. Hon mördades 
för att hon ville välja sitt umgänge själv och den man hon skulle vilja leva med. Den rätten är 
självklar och den uttrycks artikel 16 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. (Se 
nedan) 

Mordet på Fadime har givit upphov till otaliga artiklar, TV-program, minneshögtider, 
webbsidor och även initiativ att försvara rätten att få välja sin livspartner, att inte bli 
påtvingad en make.  

Ingen ska behöva leva i rädsla, uppleva hot eller tvång eller riskera att mördas på grund av 
man vill använda den mänskliga rättighet som FN:s artikel nummer 16 hävdar. 

Man varför finns det en blind fläck när det gäller artikel 18 i FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter? Alla har rätt att ha en tro, att uttrycka den – även offentligt, samt att byta religion.  

I Sverige uppmärksammas Fadime-liknande fall, men det är tyst omkring dem som hotas för 
att de vill byta religion eller har lämnat islam. Det finns åtskilliga fall av muslimer i Sverige 
som lämnat islam och blivit kristna, som hotas till livet på grund av detta. Jag har själv träffat 
flera. 

Detta är inte bara ett svensk fenomen. Över hela Europa lever före detta muslimer under 
dödshot från muslimer för att de lämnat islam. Även detta borde uppmärksammas.  

Det borde vara självklart att både artikel 16 och artikel 18 tillämpas i Sverige. Men så är inte 
fallet. 

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA: 

Artikel 16 
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, 
nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma 
rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets 
och statens skydd. 

Artikel 18 
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, 
andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. 
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