Norrköping
den 12 april 2019

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Är IS-terrorister svenskar och ska få återkomma till Sverige och Norrköping för att
åtnjuta de svenska och kommunala välfärdssystemen?
I ett debattsvar till en krönika av Widar Andersson går Lars Stjernqvist till angrepp på SD. Som vanligt
framförs egna påståenden, och inte fakta, om vad Sverigedemokraternas politik egentligen betyder. Lars
Stjernqvist påstår bland annat att SD är ett parti som ”delar upp och kategoriserar människor som lever och
verkar i vårt land i riktiga och andra svenskar.”
Sverigedemokraterna har aldrig använt orden och innebörden ”riktiga och andra svenskar”, det är ett helt
felaktigt påstående om Sverigedemokraternas politik. Om det var en medveten osanning eller om Lars inte
förstår vad som menas med assimilationspolitik och Sverigedemokraternas patriotism och nationella känsla
låter jag vara osagt. I vårt principprogram står det, citat:
”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av
kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk
grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.”
– ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska
nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska
nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.” slut citat.
Verkligheten är att det finns både svenskar och icke svenskar, det är varken odemokratiskt eller extremt att
vara av den åsikten. Det är inte heller odemokratiskt eller extremt att anse att icke svenskar inte bör få ta del
av Sveriges välfärdssystem.
Ett aktuellt exempel på vad som menas med texten i Sverigedemokraternas principprogram är resonemanget
kring IS-terrorister och om de är svenskar eller inte. Dessa terrorister reste frivilligt till kalifatet för att
förslava, lemlästa, våldta, och begå folkmord på människor som har en annan religiös tro, och politisk
uppfattning om hur samhället ska styras, än dem själva.
Jag anser inte att de är svenskar utifrån två aspekter, dels är det inte synonymt med svensk kultur, tradition
eller politik att begå folkmord samt för att de medvetet gjort jihad för Islamska Statens kalifat och därigenom
bytt lojalitet, identitet och kultur.
Utifrån sina handlingar så har de för mig upphört att vara svenskar och jag vill inte heller att de ska leva och
verka i Sverige, det tror jag uppriktigt sagt inte många andra heller anser. Jag tror inte heller att Lars
Stjernqvist vill att en IS-terrorist flyttar in som hans nya granne, det blir nämligen realiteten för någon annan
genom att inte upphäva medborgarskapet för IS-terrorister.
Är det verkligen Socialdemokraternas och Lars Stjernqvists syn på Svenskhet, att en svensk ska
tillåtas ”strida” för en annan stat som har som långsiktigt mål att utplåna vår egen? För om det är så att
Socialdemokraterna och Lars ser IS-terrorister som svenskar, då är det viktigt att alla får ta del av den åsikten
så att medborgarna har en klar bild av hur olika politiska partier resonerar i frågan.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
– Anser Lars Stjernqvist och Socialdemokraterna att IS-terrorister är svenskar?
– Anser Lars Stjernqvist och Socialdemokraterna att IS-terrorister ska få återkomma till Sverige och
Norrköping för att åtnjuta de svenska och kommunala välfärdssystemen?
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