Interpellation till Lars Stjernkvist (S) och Olle Johansson (S)
Är det acceptabelt att manifestera tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare?
Den 7 januari samlades hundratals Norrköpingsbor för att manifestera mot rasism och nazism.
Många av dessa ska ha all heder för sitt ställningstagande, och jag är övertygad om att det var
med goda syften som de slöt upp bakom en till synes oskyldig manifestation.
Kommunens främsta företrädare borde dock vara mycket försiktiga med vad deras deltagande
innebär och vilka signaler det sänder ut. För att tydliggöra vad jag menar vill jag backa bandet
och se på vilka arrangörerna till demonstrationen i Kärrtorp egentligen är. Arrangörerna för
manifestationen i Norrköping var trots allt väldigt tydliga med att de såg manifestationen i
Kärrtorp som en förebild.
Manifestationen i Kärrtorp arrangerades av en grupp som kallar sig ”Linje 17”, ett utpräglat
vänsterprojekt som på sin hemsida länkat till nätverket Megafon. Megafon har hyllat en attack
mot Jimmie Åkesson och deltog i Husbykravallerna. Förutom att minst en av Linje 17:s talare
kommer från vänsterextrema Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är kopplingarna till de två
våldsbenägna och antidemokratiska grupperna Antifascistisk Aktion (AFA) och Revolutionära
Fronten (RF) många.
Flertalet artister uppträdde vid manifestationen med låttexter som hyllade våld och de
rödsvarta fanorna borde ha gjort det alldeles uppenbart att det i själva verket var en
vänsterextrem manifestation.
Manifestationen i Norrköping var inte så annorlunda. Utöver ledande politiker från såväl
Vänsterpartiet som Socialdemokraterna fanns där flertalet personer aktiva i Syndikalisterna
och det gick även att skymta en aktivist från RS. En av talarna har tidigare varit mycket aktiv
i den våldsbenägna och antidemokratiska organisationen AFA. I talet kunde man höra att ”allt
antifascistiskt våld är självförsvar” och att de gemensamt skulle arbeta emot rasism och
fascism, ”oavsett metod”. Samma person erkände vandalism i sitt tal med hänvisning till
omfattande klistermärksuppsättning.
Trots detta, stod kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) kvar ända fram till slutet.
Med anledning av ovanstående önskar jag ha svar på följande frågor:
1. Bör man som högt uppsatt förtroendevald i Norrköpings kommun gå sida vid sida
med antidemokrater och våldsbejakande extremister?
2. Bör man som högt uppsatt förtroendevald i Norrköpings kommun inte ha ett ansvar
att kontrollera vilka det är som arrangerar vissa evenemang innan man offentligt stöttar
dem?
3. Kommer kommunens företrädare som deltog att ta avstånd ifrån det som sades
och/eller de personer som låg bakom manifestationen?
4. På vilket sätt avser kommunens företrädare tydliggöra att våld eller hot aldrig är
okej?
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