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Stäng ner källarmoskéerna
Den 7 december 2020 rapporterade Kvällsposten om en källarmoské där imamen uttryckte avsky
mot judar och legitimerade våld. Detta är endast ett av många exempel på hur källarmoskéer
används som ett forum för att sprida hat och extremism.
Redan 2009 skrev Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos rapporten ”Hot mot demokrati och
värdegrund – en lägesbild från Malmö” där de pekade ut källarmoskéer i Rosengård som miljöer där
ungdomar radikaliserades. I rapporten kan man läsa följande:
”Totalt finns uppskattningsvis ett 15-tal källarmoskéer i Malmö med omnejd. Källarmoskéer med ett
extremistiskt budskap i olika riktningar identifierades som en framträdande radikaliseringsmiljö. Den
allmänna uppfattningen bland respondenterna är att många utsatta ungdomar får sina idéer från just
källarmoskéer med uttalade isolationistiska inslag i Malmöområdet och då främst Rosengård som är
alla väldigt inriktade på att nå ungdomar.”
Denna beskrivning är från 2009. Mycket har hänt sedan dess. Med tanke på Socialdemokraternas
ovilja till att motverka islamismen och extremismen i Malmö har situationen troligen förvärrats.
Det finns inget underlag till att källarmoskéer är på något sätt en positiv kraft i samhället.
Källarmoskéer är inget annat än skolor för radikalisering och hat. Sådana forum skyddas inte av
religionsfriheten.
Kommunen har många verktyg för att stänga ner källarmoskéer genom olika former av riktade tillsyn.
Det är genom sådana riktade tillsyn som Malmö stad har lyckats stänga ner andra oönskade
verksamheter, som kriminella verksamheter, trots att det inte är kommunens uppgift att bekämpa
kriminalitet. Därmed är det möjligt att stänga ner källarmoskéer om viljan finns bland politikerna.
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Redan 2008 stängdes en källarmoské i Malmö av fastighetsägaren Contentus med stöd av
kommunen och Hyresgästföreningen. Då sa Ilmar Reepalu:
”När vi gör en nysatsning på området passar inte den aktivitet som sker i Islamiska kulturföreningen
in”.
Det formella skälet till att stänga källarmoskén då var att Islamiska kulturföreningen använt
”lokalerna på annat sätt än det i kontraktet avtalat”. Istället för max 100 personer i en fritidslokal
hade det ofta funnits 200 personer i moskén. Det ökade riskerna vid en brand.
På liknande sätt, genom kommunala åtgärder, kan Malmö stad stänga källarmoskéer som sprider hat
i vårt samhälle.
Medan dessa källarmoskéer sprider sitt hat och extremism vet kommunpolitikerna överhuvudtaget
inte hur många källarmoskéer det finns i Malmö, och vilka som är huvudmännen och finansiärerna. Vi
har aktörer som sprider extremism i vårt samhälle utan att de som är ansvariga i kommunen ens vet
var och hur detta sker. Sverigedemokraterna vill se en kartläggning av Malmös källarmoskéer.
När ett sådant underlag är färdigt och tillgängligt för stadens politiker är det viktigt att
kommunstyrelsen verkar för att stänga ner alla källarmoskéer i Malmö. Religionsfriheten skyddar de
som utövar sin religion på ett fredligt sätt. Religionsfriheten skyddar inte de som sprider hat och
extremism. Sverigedemokraterna anser att det är kommunens uppgift att främja integration och
trygghet. Ett sätt att göra detta är att stänga ner alla källarmoskéer i Malmö genom de kommunala
verktyg som är tillgängliga.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en kartläggning
som i enlighet med motionens intentioner beskriver lägesbilden i Malmö.
- Att kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder utreder hur källarmoskéer kan stängas
ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.
- Att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder i enlighet med motionens intentioner verkar för
att stänga ner Malmös källarmoskéer genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata
aktörer.
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