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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.
Aktuellt just nu – och kanske för åratal framöver? – är att Stockholms stad
är ålagt att ”ta emot” tusentals människor från andra länder. Detta har tolkats
som att staden bla ska bygga särskilda bostäder för dessa människor – bostäder
som alltså undandras bostadskön och istället fördelas direkt till de nyanlända.
Vi SocialKonservativa motsätter oss starkt denna ordning.
När situationen nu är som den är, dvs att Stockholms stad ska bygga
tusentals bostäder för människor som vi förstår i stor utsträckning kommer
befolkas med människor från muslimska och näraliggande miljöer anser Vi
SocialKonservativa att det är lika bra att göra det bästa av situationen. Man
kan inte med ena handen bjuda in människor, och sedan med den andra
försvåra och obstruera.
I föreliggande fall innebär detta att bygga bostäder som så långt möjligt är
anpassade efter människornas behov och önskemål givet att detta låter sig
göras utan orimliga kostnader. Inte minst muslimer är typiskt vana vid och
känner sig i allmänhet bekväma med att rengöra sig med vatten i samband med
toalettbesök (i Sverige används annars typiskt papper). Detta kan tillgodoses
genom att badrumen i tex modulhusen som nu är under planering/uppförande
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utrustas med bidéer. Sådana finns ute till försäljning i ett otal olika modeller på
den svenska marknaden idag.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt borgarråd:
Byggs, eller planeras, badrummen att utrustas med bidéer i de
bostäder/modulhus som är avsedda att ställas till nyanländas förfogande?
Stockholm den 25 april 2016

Rickard Wall

