Enkel fråga

Enkel fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående ”ett öppet och
tryggare Malmö”
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan
den 27 oktober om Malmös historia av att vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad.
Dessa värden beskrivs som stadens DNA och grund i såväl Socialdemokraternas och
Liberalernas samarbete som i förslaget till budget för 2020.
Vidare beskrivs Malmö som Sveriges mest globala stad och det faktum att människor från
186 länder bor här, på goda grunder, som en tillgång. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko
Kursar (L) konstaterar också att det krävs politiska insatser för att skapa en ömsesidig respekt
när människor med rötter från nästan hela världen lever tillsammans på en liten yta.
Malmö är en oerhört splittrad stad. Levnadsvillkor i allmänhet skiljer sig i stort mellan olika
delar av staden och trots korta avstånd kan basala faktorer som livslängd ändå variera stort
beroende på var i staden man växer upp och bor. Följderna av en misslyckad
integrationspolitik är inte bara det utanförskap som enskilda individer och familjer lever i,
utan också en splittring mellan människor i staden. Det är därför en helt korrekt beskrivning
från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande att det krävs politiska insatser.
Skrivningar i debattinlägget om öppenhet, mångfald och alla Malmöbors självklara rätt i
staden skapar naturligtvis höga förväntningar på dessa politiska insatser i förslaget till budget
som Socialdemokraterna och Liberalerna kallar ”Tillsammans för ett öppet och tryggare
Malmö”. Besvikelsen blir dock påtaglig när ”satsningen kulminerar” i form av en konferens i
Malmö för världens ledare. Det är i sig positivt att Malmö står värd för regeringens
internationella konferens för hågkomst av Förintelsen, men situationen som råder i staden
kräver, som dessutom skrivs i artikeln, politiska insatser.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Katrin Stjernfeldt Jammeh (S):
Är värdskapet för en internationell konferens den viktigaste politiska insatsen för ett öppet
och tryggare Malmö under 2020?

Helena Nanne (M)
Malmö den 28 oktober 2019

