Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism
I slutet av 2015 lämnade Moderaterna in en interpellation till kommunfullmäktige om det kommunala
arbetet mot våldsbejakande extremism och dessförinnan har Sverigedemokraterna vid tre olika
tillfällen belyst dessa problem genom interpellationer under 2012, 2013 och i början på 2015. I
skrivande stund saknas det dock fortfarande information kring kommunens arbete rörande detta, trots
en uppenbar risk för radikalisering och brott kopplat till islamism.
Enligt en undersökning från 2015 av Svenska Dagbladet har enbart en av tre tillfrågade kommuner en
plan mot våldsbejakande extremism, och i april visade en rapport från Nationella samordnaren att bara
sju procent av Sveriges 290 kommuner hade en konkret handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Samtidigt visar granskningen att flera kommuner som saknar handlingsplaner också inte ens påbörjat
arbetet med att ta fram en sådan.
Redan när Sverigedemokraterna för många år sedan belyste risken med radikalisering och religiös
extremism i Norrköping har kommunledningen negligerat fenomenet. Politiker från vitt skilda
politiska partier skakade bort fenomenet som om det inte vore ett problem, och man vägrade
konsekvent att se den växande islamismen som ett problem i vår kommun. Idag vet vi att över 300
svenskar har rest ner till Syrien och Irak för att strida för olika terrorgrupper och över 150 tros enligt
Säpo ha återvänt.
Ett antal Norrköpingsbor har idag nära kopplingar till grupper som islamiska staten och för inte allt så
länge sedan dog en tidigare Norrköpingsbo i strid för terrorsekten. Religiösa samfund får dock
fortfarande hjälp av kommunen att bedriva sin verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:
1. Avser kommunalrådet att vidta åtgärder för att motarbeta församlingar som kopplas till de
mest radikala elementen inom islam och vad avser kommunalrådet i sådana fall göra?
2. Finns det idag planer på att granska att skattemedel från Norrköping inte går till att indirekt
eller direkt finansiera terrorism?
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