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Initiativärende avseende förstörelsen i samband med
”våldsamt upplopp” i centrala Malmö 2020 d. 28/29 augusti.
Till Tekniska nämnden
Mötes- och demonstrationsfrihet är några av det demokratiska samhällets
grundstenar. Medborgare måste fritt kunna demonstrera och få möjlighet att
träffas på offentliga platser för att diskutera sina åsikter. Detta är en självklarhet
i det svenska samhället. Dessa friheter kräver dock också att medborgarna
respekterar samhällets regler och lagar. Demonstrationer måste därför vara
respektfulla, ordningsamma och samordnade med polis och myndigheterna för
att styra praktiska problem som kan uppstå i form av t. ex. trafikstörningar.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på det när instruktioner från polis och annan
blåljuspersonal inte följs och när dessa hotas, förnedras eller utsätts för våld.
Natten den 28/29 augusti 2020 urartade en spontan och icke tillståndsgiven
demonstration i centrala Malmö. Stämningen var ytterst hatisk mot polis och det
svenska samhället och manifesterades som hot, skadegörelse med stenkastning,
upprivning av gatubeläggning, samt förstörelse av gatubelysning och skyltar.
Under Tingsrättens förhandlingar uppskattades skadorna till över 6 mnkr.
Polisen förklarade händelsen som ”våldsamt upplopp”. Detta är ett lagbrott där
deltagandet kan ge upp till 4 år och anstiftan helt upp till 10 års fängelse. Det är
alltså ett mycket allvarligt brott och initialt dömdes två personer i Tingsrätten för
anstiftan, men frikändes senare i Hovrätten. Bevismaterialet var tydligt med
videofilmer och vittnesmål från polis och enligt Hovrätten i Skåne, dom HR
B2270-21 / 20210906 dömdes slutligen elva personer för ”våldsamt upplopp”.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
-Att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att sammanställa kostnaderna för
arbetsinsatser, samt återställning av förstört material under det våldsamma
upploppet i området kring Amiralsgatan den 28/29 augusti 2020 och redovisa
dessa för tekniska nämnden.
-Att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att fördela dessa kostnader
solidariskt mellan de dömda personerna och kräva ersättning från dem.
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