Enkel fråga angående Grupp 194
Kommunfullmäktige

I slutet av september rapporterade Kvällsposten att ett projekt som drivs av en förening som hyllat
terror och antisemitism har nyligen beviljats nästan en miljon kronor i statligt bidrag. Den statliga
myndigheten Delegationen mot segregation hade beviljat Rosengårds folkets hus 903 625 kronor för
att ”minska och motverka segregation på lokal nivå”. I ansökan framgick att det var tre föreningar
som var initiativtagare till projektet. En av föreningarna var Grupp 194 i Malmö.

Grupp 194 har nära kopplingar med den väpnade palestinska gruppen DFLP som ligger bakom
Ma´alot massakern där 25 personer dödades, varav 22 var barn. Grupp 194:s ordförande i Malmö har
en bakgrund i DFLP. Grupp 194 har även spridit antisemitism och hyllningar av våldsbejakande
extremism i sin Facebook-grupp1.

Även om kommunen, den här gången, inte direkt beviljat medel till Grupp 194, så mottar Rosengårds
folkets hus årliga bidrag från fritidsnämnden. Enligt fritidsnämndens nämndsbudget 2020 mottar
Rosengårds folkets hus 721 000 kr från fritidsnämnden, i form av bidrag/hyressubventioner.

I ett uttalande till Kvällsposten meddelar Rosengårds folkets hus att Grupp 194 Malmö ”inte känner
igen sig i den bild som media har spridit om dem tidigare”.
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Malmö stad har den senaste tiden gjort en del framsteg i motverkandet av den antisemitism som
drabbat staden. Kommunens stöd till och samverkan med Judiska församlingen samt
grundskoleförvaltningens samarbete med SKMA är två exempel på detta.

Däremot finns fortfarande en låt-gå-attityd gentemot delar av civilsamhället som inte tar avstånd
från antisemitism och samtidigt mottar bidrag från kommunen. Så länge denna låt-gå-attityd finns så
kommer antisemitismen indirekt legitimeras av kommunen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande enkla fråga till Ewa Bertz (L):

Kommer Ewa Bertz (L) verka för att fritidsnämnden upphör med ekonomiskt stöd till Rosengårds
folkets hus tills de ovillkorligt tagit avstånd från Grupp 194 Malmö?

_______________________
Nima Gholam Ali Pour
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