Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Kommunens arbete med återvändande jihadister
För ungefär ett år sedan kunde vi läsa om att den högt uppsatte IS-krigaren ”Muhajir” från Norrköping
avlidit efter amerikanska bombräder i Irak. Redan innan dess var vi flera som lagt märke till att man
helt plötsligt, vid ett flertal tillfällen, tvingats bevittna kvinnor på Norrköpings gator iklädda Niqab,
den heltäckande slöja vars enda öppning är en springa framför ögonen. Ett tydligt tecken på att inte
heller vår kommun är befriad från de mest extrema elementen inom islam.
Salafismen är samma muslimska riktning som Saudiarabien, Al Qaeda och Islamiska Staten företräder.
Anhängarna är bokstavstroende, och anser att man i så hög utsträckning som möjligt ska leva som och
följa de första tre generationerna muslimer efter profeten Muhammed. En moské som har tydligt starka
kopplingar till denna riktning finns redan etablerad i Norrköping och församlingen arbetar just nu med
bygget av en fullskalig moské för att kunna utöka sin verksamhet. En skrämmande utveckling som
med rätta oroar många Norrköpingsbor.
Vi vet alltså att Islamiska Staten har anhängare i Norrköping och att en av deras idag stupade krigare
kom härifrån. Vi vet likaså att irakiska säkerhetstjänsten (som SÄPO inte har något samarbete med)
pekat ut Norrköping som en av de svenska kommuner där det finns risk för framtida terrordåd.
Efter att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) blottat sin okunskap och ointresse
kring ett av sina viktigaste ansvarsområden finns det en hel del frågor som bör ställas. Vid den mindre
lyckade intervjun i fråga lade ministern ansvaret för att hantera återvändare på respektive kommun
trots att flertalet kommuner deklarerat att de inte fick någon information kring återvändande
terrorister. Med över 150 återanvändare som idag går fria på Svenska gator är det extra viktigt att
ansvariga kommunalråd berättar hur arbetet just i Norrköping ser ut.
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor:
1. Har ansvarigt kommunalråd någon aning om någon har återvänt från strider för
terrororganisationer som IS och i sådana fall hur många?
2. Vid vetskap om att en återvändare ankommit till Norrköping, hur ser planen ut för att
säkerställa att personen inte utgör en framtida fara för vår säkerhet?
3. Vad gör kommunen för att säkerställa att vi får relevant information kring eventuella
återvändare?
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