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Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö

GRF-2020-7660
Sammanfattning

I en motion av Magnus Olsson (SD) föreslås det att stadskontoret tillsammans med berörda
förvaltningar och nämnder gör en kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som
skall motverka ”svenskfientligheten” i Malmö.
Grundskoleförvaltningens uppfattning är att det finns utvecklade kartläggningsmekanismer
för att främja alla människors lika värde och förebygga etnisk diskriminering, oavsett dess
uttryck. Genom dessa kartläggningar har det inte framkommit att svenskfientlighet är ett
vanligt förekommande problem på våra skolor.
Mot bakgrund av detta anser grundskoleförvaltningen att motionen bör avslås.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels ordförandens förslag att bifalla
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar att bifalla grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet
Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
§96 GRNAU Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö
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Ärendenummer: GRF-2020-7660

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) att:
-

En utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens omfattning och
karaktär.

-

Förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

-

Svenskfientligheten ska belysas och motverkas.

-

Stadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder gör en kartläggning och
tar fram underlag, fakta samt förslag som ska motverka svenskfientligheten i Malmö.

-

Att forskare och professorer från Malmö universitet ingår i arbetet.

Grundskolenämnden väljer att förneka att svenskfientligheten är ett problem och hänvisar till
Brottsförebyggande rådets rapport Hatbrott 2018, där 3 procent av anmälningarna riktade sig mot
personer med svensk bakgrund. Det styret bortser ifrån är det stora antal politiker och debattörer
som hela tiden förmedlar budskapet att diskriminering av svenskar för att de just är svenskar, inte är
rasism. Det finns många politiker och debattörer som har den märkliga åsikten att diskriminerande
behandling av svenskar på grund av deras etnicitet inte är rasism. Detta påverkar de etniska svenskar
som utsätts för svenskfientlighet. Att kallas ”svenne” eller ”svennehora” blir kränkningar som
trivialiseras och anmäls inte.

Vad vi vet är att det dagligen förekommer att etniska svenskar kränks i skolorna med tillmälen som
refererar till deras etniska bakgrund. Med tanke på att Malmö har många skolor där etniska svenskar
är en minoritet borde det vara ännu mer angeläget att kartlägga svenskfientlighetens omfattning.
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Kvällsposten publicerade 2016 ett stort reportage om svenskfientligheten i Seved som hade blivit en
del av ungdomskulturen i området. Att svenskfientligheten är omfattande i Malmö är en uppfattning
som är utbredd. Därför behövs det en kartläggning för att beslutsfattare ska ha underlag om detta
problem.

Att grundskolenämnden förnekar svenskfientligheten är en förolämpning mot alla de som dagligen
utsätts för denna svenskfientlighet och råkar bo i områden där svenskfientligheten är utbredd. Den
uppfattning om att svenskfientligheten breder ut sig i Malmö, de reportage som har publicerats om
svenskfientligheten de senaste åren, samt de förnedringsrån av etniska svenskar som genomförts
bara på grund av att offren var svenskar, är inte påhittad. Det är händelser som hänt och
uppfattningar som speglar en verklighet. Det är sorgligt att grundskolenämnden väljer att förneka
svenskfientligheten.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och yrkar att grundskolenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

______________________

______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Nichodemus Nilsson (SD)

______________________
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
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