Hvad mener Galschiøt om burka
Går du ind for burka?
Nej jeg kan hverken lide burka eller niqab. Jeg opfatter dem som ekstremt kvindeundertrykkede. Men jeg
mener ikke at vi i Danmark skal lovgive om hvad folk skal have på. Om de vil bære burka, julemandsskæg,
paryk med store solbriller, eksperimentere med deres kønsidentitet eller bære Anders And-maske, må være
under den personlige frihed.

Skal man kunne få understøtte eller bistandshjælp med burka?
Nej, Alle ydelser der kræver at man skal stå til rådighed for samfundet kan man selvfølgelig ikke modtage,
stor set ingen vil ansætte en person som man ikke kan se. Alle andre ydelser skal man selvfølgelig have som
alle andre danskere.

Skal man tillade at man kan deltager i uddannelsesforløb i burka?
Det er jeg usikker på. Problemet er, at hvis man forbyder at man kan deltage i burka/niqab afskærer man
burka-kvinderne i at få en uddannelse…

Må man arbejde iført burka?
Det må være helt op til arbejdsgiverne at bestemme hvem man vil ansætte.

Hvad mener du om ytringsfrihed?
Jeg går ind for den ytringsfrihed vi har i Danmark. Jeg mener at retten til at klæde sig som man vil og at sige
hvad man mener, er den vigtigste rettighed i et demokrati. Jeg mener at de begrænsninger (had, rasisme)
som vi har i Danmark er passende.
En af mine guidelines er et citat fra bogen ’Friends of voltaie’ (1906).
Jeg er uenig i det du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det

Maske og legitimationsproblemer.
Det er ok at man skal legitimere sig med ansigt overfor politiet og at man som loven foreskriver give sit
navn og adresse på forlangende. Det er ok at man ikke kan bruge buskort hvis man bære burka eller maske,
for man skal selvfølgelig kunne se om buskortet passer til personen.

Er din kunsthappening bare sjov og ballade?
Nej og ja. Den er en sjov og munter kunstperformance, et slags absurd teaterstykke, som en kunstkommentar
til den absurde debat omkring forbud.

Støtte du islamisterne ved at lave happening imod burka?
Nej, jeg er ret sikker på at islamisterne er ret utilfredse over at nøgne mænd og kvinder drøner rundt i deres
klædedragter og lave en masse sjov med dem på et politisk folkemøde.

Hindrer du politiets arbejde og skader sikkerheden på folkemødet?
Nej alle burkabærere har erklæret sig enig i at opføre sig fredeligt og give navn og adresse til politiet., samt
vise deres ansigt hvis politiet forlanger det. Alle vores dragter er ens og man kan tydeligt se at de tilhøre
kunsthappeningen.
Hvis nogle ønsker at skade folkemødedeltagerne, vil de ikke være klædt i opmærksomhedskabende burkaer,
men være klædt ud som almindelige folkemødedeltagere. Alt andet ville være dybt tåbeligt.

Forventer du problemer?
Nej. Vores happening er en del af det officielle folkemødet programmet og er en del af aktiviteterne på
folkemødet. Jeg håber på at både politi og folkemødedeltagerne tager det for det der er. En sjov og fredelig
måde at debattere frihedsbegrebet på og om hvilke begrænsninger vores samfund skal sætte op over for den
personlige frihed til at klæde sig mærkeligt på.

