Enkel fråga
Till kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Enkel fråga om plan mot antisemitism i Malmö
I en stad som blomstrar av olika kulturer och nationaliteter, borde tolerans vara del av stadens DNA.
Därför är det både alarmerande och tragiskt att Malmö stad har blivit en stad som kontinuerligt
förknippas med antisemitism. Under socialdemokraternas styre har det skett en ökning av otrygghet,
den trenden måste vända, för vår stad och dess invånares skull.
Bombhot mot Judiska församlingen, en rädsla för att bära davidsstjärnan offentligt och antisemitiska
hatbrott är tyvärr vardag för alldeles för många av Malmös judiska invånare. Denna ökade otrygghet
för en del av våra medborgare borde få styrande politiker att göra allt i sin makt för att återskapa
tryggheten i staden.
Istället tillåter de antisemitism i sina egna led, vilket vid flera tillfällen har lett till skandaler inte bara
hos SSU men också inom socialdemokraterna i Malmö. SSU Malmö tillika medlemmar ifrån distriktet
SSU Skåne, dess ramsa med texten ”krossa sionismen” skanderade på våra gator under första majtåget i år. Det är tyvärr inte första gången som SSU har problem med antisemitism och
konsekvenserna verkar utebli.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, behöver ta sitt ansvar för alla Malmöbor. För mycket energi har lagts på
veka ursäkter, istället behöver vi agera och lägga konkreta planer för hur vi ska ändra riktning i
Malmö och göra staden säker för alla.
Det är orimligt att minoriteter känner sig otrygga i Malmö Stad utan en konkret plan för att öka dess
trygghet. Förtroendet att finna lösningar sätts till styret i Malmö stad, men hur ska Malmös judar
kunna ha förtroende för partier som tillåter antisemitism bland sina egna?
Vi i Centerpartiet ser antisemitism och hatbrott som brott mot individer med också som ett hot mot
vår stads säkerhet och sammanhållning. Trenden behöver vända och det måste tas itu med nu.
- Tänker du verka för att motverka antisemitism och hatbrott i staden.
Malmö den 16 Maj 2019
Anton Sauer (Centerpartiet)

