Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Vad gör Norrköpings kommun för att motverka islamism/jihadism?
All form av extremism ska motverkas, och det är självfallet inte ett dugg roligt att bara se på när
extremism ökar lavinartat i vårt samhälle. Redan tidigare har extrema grupperingar figurerat i vår
kommun, och säkerligen har vissa personer också anslutit sig till terrororganisationer som Al Shabaab,
Hamas, Boko Haram eller Al Qaida. Det som sker nu sticker dock ut från mängden eftersom det är så
pass många som väljer terrorismens väg. Likaså sticker det ut då många ansluter sig till en
terrororganisation vars brutalitet till och med Talibanerna tar avstånd ifrån.
Allt fler svenska medborgare väljer att ansluta sig till terrorgrupper så som Daesh (Islamiska staten)
och det är välkänt att flera jihadister kommer från just Norrköping. Dessa resor och det som sker i
kriget kan med rätta jämföras med de hemskheter som skedde under nazismens och kommunismens
tid i centrala Europa under andra världskriget. Än i dag frågar sig många varför man inte gjorde mer
för att stoppa hemskheterna. Frågan om vad vi gör för att stoppa folkmord och brutaliteter som dessa
är i dag mer aktuell än någonsin.
Det som sker i krigszonen är illa nog, men jihadister är inte bara ett problem i Irak och Syrien. De kan
likaså utgöra en allt större risk i de fall de återvänder till Sverige från kriget med erfarenheter som vi
inte kan föreställa oss. Enligt Säpo finns både viljan och kapaciteten från dessa att utföra dåd på
hemmaplan.
En allmän uppfattning i Sverige är att kommunerna står handfallna inför det faktum att många
islamister väljer att åka till detta krig eller hjälpa till med spridningen av terroristernas budskap.
Samtidigt förväntas det från många håll att det är just kommunerna som ska ta tag i detta. Örebro
kommun är ett exempel där man valt en mycket kritiserad väg då jihadister erbjudits både praktik och
annan hjälp trots att flertalet utöver sin krigsvana mycket väl kan ha mördat, torterat, våldtagit och
rånat oskyldiga människor. Något som vanliga medborgare eller för den delen återvändande FNsoldater bara kan drömma om.
Det krävs idag en bättre strategi, gärna där olika kommuner och regioner samverkar för att förhindra
spridning av islamism samt har en strategi för att ställa återvändare till rätta och försvara samhället
mot eventuella dåd. Norrköpings kommun måste få en god dialog med berörda myndigheter, så som
exempelvis säkerhetspolisen men även med andra kommuner som har liknande problem.
Med hänvisning till ovanstående önskar vi att ansvarigt kommunalråd svarar på följande:
1. Har Norrköpings kommun någon form av samarbete med andra kommuner,
organisationer eller myndigheter för att förhindra och motarbeta jihadistresor?
2. Har Norrköpings kommun någon form av plan för att agera emot dessa organisationer
och förhindra eller försvåra att fler människor ansluter sig till jihadismen?
3. Har Norrköpings kommun någon form av plan för att agera emot återvändande
jihadister och vad har i sådana fall gjorts?
4. Vad avser Norrköpings kommun göra framöver för att förhindra och försvåra för
islamister?
5. Avser kommunen dra in eventuella kommunala bidrag till islamska föreningar som
misstänks ligga bakom rekrytering till terroristorganisationer?
6. Avser kommunen agera eller göra något då uppenbara extrema element blottar sig?
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