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Oavsett vad Vi SocialKonservativa anser om utvecklingen är det ett faktum att
bla den muslimska gruppen växer i Sverige såväl som i Stockholms stad. Här
är det alltså fråga om människor som utgör, och kommer att utgöra, en del av
vårt samhälle. Vidare är det ofrånkomligen så att ju större en grupp är till antal
eller andel desto större påverkan och genomslag får den. Detta är något som
man behöver förhålla sig till. Funktionell samlevnad förutsätter att alla
inblandade ger och tar. Betraktat från det egna perspektivet är det då en god
strategi att ge upp sådant som så att säga kostar lite, men uppskattas stort av
andra att få. På motsvarande sätt ska man söka ta det man själv uppskattar,
men som andra anser sig kunna avvara utan större uppoffring.
För muslimer är just 2 av årets alla 365 dagar av särskild stor betydelse –
Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Den muslimska fastemånaden Ramadan avslutas
med högtidsdagen Eid al-Fitr. På morgonen går man till moskén för bön.
Sedan ägnas dagen åt umgänge, besök och matlagning. Fram på eftermiddagen
och kvällen äter och festar man. Eid al-Adha infaller i samband med
vallfärden, Hajj, till Mecka. I mångt och mycket gestaltar sig högtidsdagen Eid
al-Adha som Eid al-Fitr. Gemensamt för båda är alltså att dessa är
heldagsevenemang. Vidare infaller de vid olika datum enligt vår almanacka
eftersom den muslimska kalendern går efter månens rörelser, och inte efter
solåret som vi annars i Sverige typiskt följer.
Det förekommer att kristna måste arbeta på tex julafton, men skolorna är i
alla fall stängda. Vi SocialKonservativa anser att det finns fördelar för alla
parter om Stockholms stad gör vad man kan för att arbetande som vill ska
kunna få semester under de två dagarna Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Vi menar
också att skolorna bör kunna ge lov för aktuella barn under förutsättning att de
två dagarnas skolarbete tas igen på annat sätt under annan tid över skolåret. Vi
SocialKonservativa bedömer att en utökad sådan ordning skulle vara en åtgärd
som näst intill uppfyller kriterierna för Pareto-effektivitet.
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Vi SocialKonservativa motsätter oss starkt att – som man tex gjort i Sigtuna
kommun – anpassar hela skolans terminstider och lovdagar till olika
minoritetsgruppers högtider eller att man gör dessa till röda dagar även inom
arbetslivet.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt borgarråd:
Vilka åtgärder görs eller planerar nuvarande majoritet i Stadshuset att
genomföra, om några, för att underlätta för olika minoriteters behov av
skollov och semester från arbete under angelägna högtidsdagar samtidigt
som majoritetssamhällets grundvalar tillförsäkras fortsatt existens?
Stockholm den 25 april 2016

Rickard Wall

