En klar maskering

Tekst: Vase&Fuglsang 2018

En nummer om burkaforbudet, som det jo - i hykleriets navn - ikke må hedde.
Citaterne -med fed- er taget fra det rigtige lovforslag (lettere omskrevet).
En embedsmand kommer ind med nogle papirer.
Velkommen til Justitsministeriets lille orientering vedrørende Straffelovens paragraf 134,
det nye maskeringsforbud ... af mange fejlagtig kaldet "burkaforbud"... det er det IKKE!
Det er derimod et helt generelt tildækningsforbud, der skal skabe tryghed i det offentlige rum.
Og det vil jeg gerne illustrere med hjælp fra politiassistent K. Jørgensen fra Fyns Politi.
En betjent kommer ind med et lille rullebord med skjulte rekvisitter. Han spiller helt deadpan.
Forbudet er ganske enkelt og logisk. Jeg citerer:
"Det er forbudt, at tildække ansigtet, og ved ansigtet forstås den del af hovedet der
afgrænses af (peger på betjentens hovede) pande, hage og ører." Det skal nemlig være
muligt, at aflæse personens ansigtsudtryk. Fx. glæde (betjent glad) ... vrede (betjent vred) ...
eller mishagsytringer (betjent rækker tunge)"
Vi har i lovteksten taget forbehold for alle tænkelige tvivlsspørgsmål. Eksempel 1:
Betjenten tager en beskyttelsesmaske/svejsevisir på.
Dette er en klokkeklar maskering. Med mindre!...: der er tale om ..."en arbejdsmæssig
begrundet sammenhæng, fx. en beskyttelsesmaske", og vel at mærke inden for formodet
arbejdstid"... i dette tilfælde 8-16.
(Betjent holder et stort ur op. Klokken er 16.01)
NU er det altså en maskering.
(betjenten drejer uret tilbage til 15.59)
NU er det IKKE en maskering.
(de gentager det) Maskering...IKKE maskering. Det er såre simpelt og logisk. Eksempel 2:
Betjenten tager en elefanthue på.
Denne elefanthue er en klokkeklar maskering. Med mindre...:"den tjener et
anerkendelsværdigt formål som fx. beskyttelse mod kulde og vejrforhold."
NU er det altså en maskering.
(betjenten tager en håndfuld sne fra lommen og kaster op i luften, daler ned over ham)
NU er det IKKE en maskering.
(de gentager det) Maskering...IKKE maskering.
Husk! Er der tale om en bankrøver på vej til eller fra røveri, er det igen "arbejdsrelateret"
og derfor IKKE en maskering. Uanset vejrliget.
Det kan ikke blive mere logisk.
Eksempel 3:
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Betjenten tager nissehue og skæg på.
Dette er en klokkeklar maskering. Med mindre...: det er juleaften ... og derfor "en tildækning
forbundet med en anerkendt religiøs højtid".
Nu er det altså en maskering.
(trækker julegave frem og siger "Hohoho")
Nu er det IKKE en maskering.
(embedsmanden tager pakken, de gentager det) Maskering...IKKE maskering.
Husk! Er vi på Grønland kunne det jo være selve julemanden og dermed arbejdsrelateret,
OG skide koldt ... og derfor i hele 3 henseender SLET IKKE en maskering!
Så enkelt er det.
Betjent tager burka på.
Sidste eksempel. Dette er en åbenlys undertrykt muslimsk kvinde.
Uanset vejrforhold, arbejdsituation eller religiøs sammenhæng er dette en klokkeklar, og må
jeg tilføje yderst udansk maskering. En maskering, der i henhold paragraf 134 stk. 3 straffes
med bøde på op til 10000 kr. Med mindre...:
(lille pause)... at kvinden er ressourcesvag og fra et belastet boligkvarter, fx Vollsmose.
I så fald bliver bøden på 20000 kr. da vi netop har indført dobbeltstraf i ghettoområder!
Vi kalder lovforslaget: En klar maskering. Tak.
Exit.
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