Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Både riksmedia och sydsvenska medier har under den senaste tiden rapporterat om
våldsamma och extremt kränkande rån mot ungdomar med svensk bakgrund. Det är en
verklighet som inte på något sätt är ny. Utan tvärtom, det är något som är en del av
vardagen i Sverige och Malmö.
Det bakomliggande motivet till den här typen av förnedringsrån och andra typer av
trakasserier är en rasistisk svenskfientlighet. De som rånas, hotas och misshandlas
kränks just för att de uppfattas som svenskar.
Staten och kommunerna har under de senaste decennierna lagt ner stora resurser på
att motverka, forska och sprida medvetenhet kring de negativa attityder, den
diskriminering och det våld som infödda svenskar utsätter invandrare för. Mycket av
detta arbetet har varit bra och nödvändigt.
Tyvärr har nästan ingen uppmärksamhet riktats mot den diskriminering, de negativa
attityder och det våld som infödda svenskar utsätts för på grund av sin härkomst, trots
att svenskfientlighet av allt att döma är ett allvarligt och relativt vanligt förekommande
problem. Det finns också en diskriminerande lagstiftning mot just svenskar.
Lagstiftningen om hets mot folkgrupp skyddar alla folkgrupper i Sverige, utom just
svenskarna.
Finns det någon forskning eller rapporter om svenskfientlighet i Malmö? Det finns en
gammal studie från Malmö och sociologistudenten Petra Åkesson från 2005–2006. Hon
hade intervjuat unga ungdomsrånare med invandrarbakgrund i Malmö angående
motiven bakom deras brott. Hon fick bland annat följande svar ”När vi är ute på stan och
rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna”. ”Makt för mig är det att svenskarna ska
lägga sig ner på marken och pussa mina fötter”.

Journalisten Fedrico Moreno skrev en artikel i tidningen Kvällsposten den 14 maj 2016
med samma tema, hat mot svenskar. Det gällde området Seved i Malmö.
Följande kunde man läsa i hans artikel:
”Jävla svennehora”.
En kvinna i sextioårsåldern är på väg hem till sin lägenhet när männen på gatan börjar
ropa.
Det är inte första gången.
”Vi vill inte ha svennar här”, ropar de.
Några veckor senare rispar någon in hakkors i kvinnans bil.
Så länge man låter dem styra och ställa gör de ofta inget emot en. Annars blir de
våldsamma, oavsett vilken bakgrund du har. Men de är mycket hårdare mot
ursprungssvenskar. De vill inte ha svenskar i området. De vill ha ett getto där de är
kungar.
Flera har flyttat från Seved på grund av hot och trakasserier. En av dem höll på att
träffas av en två kilo tung tegelsten som slängdes in från gatan genom lägenhetens
vänstra fönsterruta.
En sak har de flesta utsatta grannar gemensamt: de har svensk bakgrund.
– Det jag märkte först var att de inte attackerade människor från Mellanöstern. Men
värst gick de åt de med svensk bakgrund. En dag såg jag hur de kastade en sten som
slog ner precis när en svensk kvinna med barnvagn hade passerat. Då tänkte jag att det
hade gått alldeles för långt, säger en man med serbisk bakgrund som sedan dess flyttat
från Malmö.
Så ser verkligheten ut för människor med svenskt ursprung i vissa delar av Sverige och
Malmö.
Socialt utsatta platser med gängkriminalitet, knark och ett groende förakt bland män som
inte känner sig inkluderade. Förakt mot ambulans, brandmän, polis. Mot samhället, mot
det svenska.

Sverigedemokraterna Malmö föreslår nu, att det är dags att kommunen vidtar åtgärder
för att kartlägga och stävja svenskfientligheten. Som första åtgärd föreslår vi att en
utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens omfattning och
karaktär, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö. Vi
menar också att det som en naturlig del av Malmö stads värdegrundsarbete ska ingå ett
belysande och motverkande arbete mot svenskfientlighet.
Vi föreslår att stadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder gör en
kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som ska motverka
svenskfientligheten i Malmö. Vi föreslår också att forskare och professorer från Malmö
universitet ingår i arbetet.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

-

Att: I enlighet med motionens intentioner ge berörda nämnder och förvaltningar i
uppdrag att ta fram en kartläggning kring svenskfientligheten i Malmö.

-

Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att i enlighet med
kartläggningens resultat, ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot
svenskfientlighet i Malmö.

______________________
Magnus Olsson (SD)

