Demokrati och mänskliga rättigheter
Malmö stad måste tydligare markera mot rörelser och organisationer vars ideologier underminerar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sverigedemokraterna verkar för
att Malmö stad tydligare står upp för demokratin mot de krafter som ser våldet som ett
medel.
De senaste årens invandring från Mellanöstern har fört med sig de antisemitiska konspirationsteorier som ofta cirkulerar i arabiskspråkiga medier. Förutom att Malmö stad systematiskt måste motverka antisemitismen och analysera dess orsaker måste kommunen
också göra en tydlig markering. Sverigedemokraterna vill att Malmö stad bygger ett monument till minne av Förintelsen så ingen någonsin glömmer denna fruktansvärda händelse. Vi vill helst att kommunen bygger detta monument i Rosengård för att göra en tydlig
markering att ingenstans i Sverige finns det utrymme för antisemitiska konspirationsteorier, inte ens i Rosengård.
Sverigedemokraterna verkar för att funktionsvarierade ska få fler möjligheter i Malmö.
Bland annat ska kommunen anställa fler funktionsvarierade. Kommunen ska satsa mer
resurser så att tillgängligheten för funktionsvarierade höjs.
Hatet mot svenskar ska behandlas som all annan rasism i Malmö. Kommunen ska utreda
omfattningen av svenskfientligheten samt ta fram en åtgärdsplan. Hat mot människor på
grund av deras etnicitet eller nationalitet ska aldrig accepteras eller ursäktas i Malmö.
Malmö stad ska använda sig av sitt varumärke och opinionsbilda mot företeelser som
våldsbejakande extremism, hedersvåld och könsstympning och andra företeelser som
skulle kunna begränsa Malmöbornas frihet.
Sverigedemokraterna anser att Malmö stads organisation inte är neutral utan representerar grundläggande demokratiska värderingar. Politiker och tjänstemän i Malmö stad har
en skyldighet att slå vakt om dessa värderingar.
Sverigedemokraternas förslag:
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•
•
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•
•

Bygga ett monument i Malmö till minne av Förintelsen i Rosengård.
Malmö stad behöver undersöka möjligheterna att anställa fler funktionsvarierade i
kommunens egna verksamheter.
Fler anpassade arbetsplatser behövs för anställning, praktik och arbetsträning/arbetslivsrehabilitering.
Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till
totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt försöker
hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter,
skall avskaffas.
Genomföra en utredning för att ta reda på omfattningen av svenskfientligheten i
Malmö samt återkomma med en åtgärdsplan.
Ta fram en utredning och tillsätta en kartläggning för att belysa problemen med hedersrelaterat våld och dess omfattning i Malmö.
Malmö stad ska inrätta ett råd mot våldsbejakande extremism i Malmö där representanter för olika förvaltningar kan träffas och dela erfarenhet och kunskap, samt arbeta
med lokala strategier mot våldsbejakande extremism.
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Anslaget för att öka tillgängligheten för funktionsvarierade ska höjas.
Utreda hur en effektiv informationsdelning kan genomföras mellan olika aktörer inom
ramen för gällande lagstiftning, i syfte att förebygga och motverka våldsbejakande
extremism.
Malmö stad ska årligen med hjälp av lämpliga forskare upprätta en redovisning om
hur utbredd den våldsbejakande extremismen är i Malmö.
En kommundoktorandtjänst ska inrättas med syftet att producera mer kunskapsunderlag om den våldsbejakande extremismen i Malmö.
Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör våldsbejakande extremism i Malmö.
Kommunen ska granska kulturföreningar i Malmö som kan misstänkas för att ha
kopplingar till aktörer som sprider våldsbejakande extremism och kräva att dessa föreningar redovisar sina verksamheter i detalj.
Upprätta handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar såsom hot och våld mot förtroendevalda
Genomföra en informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktad till
ungdomar och till vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars
kunskap och attityder kring ämnet.
Genomföra en kartläggning i om hur och i vilken omfattning problemet med könsstympning yttrar sig i Malmö samt att utreda på vilket sätt Malmö stad kan skydda
personer som befinner sig i riskzonen för att utsättas för könsstympning.
En utredning skall tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar.
Ge Stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö för
att undersöka behovet av insatser mot antisemitism.
Bilda ett ungdomsråd som kan fungera som en referensgrupp för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och andra kommunala organ.

