Motion
Kartlägga värderingar i Malmös utanförskapsområden
Samtliga partier i Malmö bör vara eniga i det faktum att integrationen är en viktig fråga i
Malmö. Integreringen består av flertalet olika delar, som tillsammans bidrar till integreringen
av en person. Den ekonomiska integreringen går exempelvis att mäta och undersöka relativt
enkelt. Något som däremot är betydligt svårare är att undersöka vilka värderingar som innehas
av en person som till exempel är nyanländ i Malmö. Det är även betydligt svårare att se
huruvida en nyanländs värderingar förändras.
Värderingar är en av grundbultarna i en fungerande integrationsprocess. Det handlar inte om
att en person skall pådyvlas olika idéer, utan om en grundläggande förståelse och respekt för
svenska värderingar.
Definitionen är mycket lös, men i sin allra mest grundliga form menar Sverigedemokraterna
att respekt samt förståelse för Sverige som stat, demokratin, de mänskliga rättigheterna och
svensk lagsstiftning ska finnas bland invandrare för att integrationen ska bedömas vara
framgångsrik. Överträdelser görs, men det är viktigt att en person som skall integreras delar
den svenska allmänhetens syn på dessa områden.
Vid kraftigt avvikande och delade meningar av svenska värderingar kan detta skapa
parallellsamhällen av grupper med kraftigt avvikande meningar, vilket inte är önskvärt. För att
då kunna motarbeta och arbeta förebyggande menar Sverigedemokraterna att genomförandet
av opinions- och värderingsmätningar kommer vara en viktig funktion för att dels kunna ge en
fingervisning på vilket arbete som kan behövas läggas ned för att motverka och förebygga
parallellsamhällen.
Områden i Malmö som med fördel kan vara föremål för dessa opinions- och
värderingsundersökningar skulle kunna vara Nydala, Hermodsdal, Lindängen, Holma,
Kroksbäck, Bellevuegården, Rosengård söder om Amiralsgatan och Södra Sofielund (Seved).

Frågeställningar som kan beröras i dessa kartläggningar kan vara hederskultur, religionsfrihet,
mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter, jämställdhet m.m.
Dessa undersökningar bör genomföras under varje mandatperiod för att kunna uttyda
eventuella trender och mönster över tid. Detta är ett mycket viktigt arbete för en fortsatt
integrering av människor och för Malmö stads strategier för integration av invandrare. Ett
sådant här arbete av denna natur utförs inte i dagsläget, därav är det viktigt att arbetet påbörjas
och resultat redovisas. Att inte välja att utföra dessa undersökningar vore att hämma potentialen
av Malmö stads integrationsarbete.
Med resultaten av dessa undersökningar kan Malmö stads integrationsarbete få en
fingervisning i vilket håll integrationen gällande värderingar fortskrider. Vi får då även ett
relativt tillförlitligt värde på hur väl integrationen fungerar på området.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Malmö
kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att under varje mandatperiod
planera och verkställa opinions- och värderingsmätningar i Malmös
utanförskapsområden i enlighet med motionen.

-

Att uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att återrapportera resultatet av dessa
kartläggningar till kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

