Våldsbejakande extremism
Malmö har på grund av sitt geografiska läge, den massiva invandringen till staden samt den
segregation som skapat socialt utsatta och invandrartäta områden blivit en stad där en grogrund för våldsbejakande extremism, speciellt islamistisk våldsbejakande extremism, skapats. Redan 2009 publicerade Försvarshögskolan rapporten “Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö” som visade att islamistisk radikalisering var ett stort problem i Rosengård. Den våldsbejakande islamistiska extremismen har därmed länge varit ett
problem i Malmö.
Sverigedemokraterna Malmö har under åren lagt fram och presenterat flera förslag för att
motverka den våldsbejakande extremismen och göra Malmö till en stad där människor känner sig trygga samtidigt som föräldrar inte behöver oroa sig för att deras barn ska radikaliseras. Dessa förslag har bidragit till att SD Malmö kan presentera en helhetsbild av vad man
vill göra för att motverka våldsbejakande extremism i Malmö.
Sverigedemokraternas förslag:
Utbildning
• Fortbildning för all skolpersonal om islamistiska, högerextrema och vänsterextrema symboler och språk.
• Kommunen ska ge externa aktörer, med kunskap i ämnet, i uppdrag att göra en kartläggning av vilka våldsbejakande ideologier som återfinns bland elever i Malmös grundskolor
och gymnasieskolor.
• Baserad på en analys av situationen i Malmös skolor ska kommunen ta fram material som
ska fungera som stöd för skolpersonal när de implementerar sitt demokratiska uppdrag.
• Grundskoleförvaltningen ska utreda hur skolans värdegrund kan användas praktiskt i
verksamheten, för att motverka våldsbejakande extremism.
Samverkan
• Socialtjänsten, polisen, skolan och civilsamhället ska på olika nivåer ta fram handlingsplaner på hur de ska samarbeta för att motverka våldsbejakande extremism.
• En kommunal samordnare ska anställas för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och förtydliga vilka ansvarsförhållanden som gäller inom de kommunala förvaltningarna.
• 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.
• Utreda hur en effektiv informationsdelning kan genomföras mellan olika aktörer inom ramen för gällande lagstiftning, i syfte att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.
• Undersöka möjligheterna för hur Malmö stad kan upprätta ett kommunalt samarbete
kring hur man motverkar islamistisk extremism med Köpenhamn.

Kunskap
• Stadskontoret ska i samarbete med fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och berörda
skolförvaltningar genomföra en fördjupad granskning om kommunala resurser eller lokaler används av föreningar eller organisationer som stödjer eller sympatiserar med våldsbejakande extremister.
• 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.
• Granska kulturföreningar i Malmö, som har samarbete eller får stöd av Malmö stad, som
kan misstänkas för att ha kopplingar till aktörer som sprider våldsbejakande extremism
och kräva att dessa föreningar redovisar sina verksamheter i detalj.
Övrigt
• Kommunen ska aktivt genom sina förvaltningar och bolag motverka förekomsten av
våldsbejakande extremism och upprätta en nolltolerans mot våldsbejakande extremism.
• Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör våldsbejakande
extremism i Malmö.
•

Malmö stad ska genomföra en utredning med syfte att kartlägga extremism och dess
omfattning bland Malmös skolungdomar.

•

Malmö stad ska i enlighet med våra förslag inrätta en kommunal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism för att förebygga att Malmöbor ansluter sig till våldsbejakande
extremistiska organisationer.

•

Kommunala bidrag ska enbart går till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.

