Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Norrköping kommuns stöd till muslimska församlingar
Uppdrag Gransknings program ”Imamernas råd” avslöjade att nio av tio imamer eller
familjerådgivare i svenska moskéer kommit med lagstridiga rekommendationer till
två kvinnor som låtsats söka hjälp efter händelser i hemmet. Det har framkommit att
åsikten om att det är rätt med månggifte, kvinnovåld och ofrivilligt samlag snarare är
regel än undantag i svenska moskéer.
Avslöjandet föranledde regeringens ansvariga ministrar att spekulera i om det statliga
stödet till trossamfund i framtiden eventuellt skulle regleras. Skälet till detta är bland
annat att krav på att få ta del av stödet är att trossamfundet ska ”bidra till att
upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Som
exempel på grundläggande värderingar bör givetvis jämställdhet mellan kvinnor och
män, monogami och kvinnors rätt till trygghet i nära relationer ingå.
Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i
Norrköping ska få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden.
I byggplanerna hos församlingen ingår bönerum och en samlingslokal samt ett
tillstånd om att få uppföra en minaret, dvs. det är tal om att bygga en fullskalig moské.
Samrådsdiskussioner med berörda grannar hölls inte förrän efter beslutet i
stadsplaneringsnämnden och det har varit skrämmande tyst om dessa planer inför
allmänheten.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Hur omfattande är samarbetet/samverkan mellan kommunen och de
muslimska församlingarna i Norrköping?
2. Har Norrköpings kommun delat ut ekonomiska bidrag till dessa
församlingar och i sådana fall hur stora bidrag handlar det om?
3. Om församlingarna har fått ekonomiska bidrag, på vilka kriterier sker
detta, och avser kommunen ompröva beslutet?
4. Om församlingarna har fått ekonomiska bidrag, hur kontrolleras dessa
för att se till att kriterierna för bidrag efterföljs?
5. Anser kommunen att man bör ha fört samrådsdiskussioner med berörda
grannar innan stadsplaneringsnämnden valde att godkänna försäljningen
av mark till bosnisk islamska församlingen?
6. Avser kommunen ompröva beslutet om att låta muslimska församlingar
bygga fullskaliga moskéer i Norrköping?
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