Enkel fråga
Kommunfullmäktige

Enkel fråga om Amanah
En Malmö-imam som har en framträdande roll i den kommunalt finansierade verksamheten Amanah
har på senare tid blivit uppmärksammad flera gånger i olämpliga sammanhang. Bland annat har
imamen blivit kritiserad för att ha uttryckt stöd för turkiska myndigheters beslut att omvandla den
världsarvsklassade forna katedralen Hagia Sofia i Istanbul till en moské.

Imamen har även skrivit nedsättande uttalanden om Frankrike i sociala medier, uttalanden som har
uppmärksammats i medierna som extremt förolämpande. Vederbörande imam har en framträdande
roll i organisationen Amanah som är ett judiskt-muslimskt samarbetsprojekt vars syfte är att bygga
tillit och förtroende mellan judar och muslimer i Sverige, samt att öka förståelsen för judisk och
muslimsk religion, tradition och kultur hos majoritetsbefolkningen.

Amanah erhöll Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog
den 17 juni 2019 ett beslut om ett långsiktigt bidrag till Amanah på 400 000 kr per år mellan åren
2020 – 2022.

Det är inte lämpligt att Malmö stad legitimerar en sådan muslimsk representant, som demoniserar
länder, grupper och demokratisk valda ledare. Det borde vara uppenbart att en sådan representant
inte främjar dialog eller fred.
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Att stödja organisationer som den berörda imamen ingår i är att legitimera denna imams retorik,
vilket är konfliktfrämjande. Malmö stad borde inte på något sätt stödja eller legitimera en imam som
sprider nedsättande uttalanden mot andra europeiska länder och europeiska värderingar.

Min enkla fråga till kommunalrådet Ewa Bertz (L) är följande:

Kommer kommunalrådet verka för att Malmö stad distanserar sig från religiösa representanter som
uttrycker nedsättande kommentarer gentemot demokratisk valda ledare, grupper och länder?

_______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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