Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om hur
finansborgarrådet i förekommande fall anser att
fördomsfulla och även rasistiska uttalanden, utspel och
skrivelser ska hanteras i stadens nämnder och bolag
Under de senaste åren har den politiska samtalstonen förändras i många av landets kommuner och
regioner. Nya högerpolitiker har ofta haft en politisk agenda där de försöker koppla nästan alla
politiska problem till invandring. Det har varit enkelt för dessa högerpolitiker att genom hat och
fördomar mobilisera sympatisörer i sociala medier där man ofta avhumaniserar grupper av
medborgare. Inte minst muslimer har varit särskilt utsatta för hatkampanjer och grova påhopp från
dessa politiska ”stormtrupper” på nätet.
Sverigedemokraterna utgör ett tydligt exempel. Under flera år har de uteslutit närmare 300 av sina
aktiva medlemmar, vilka av utomstående avslöjats med rasistiska och fascistiska värderingar i olika
sociala medier. Och det är som det verkar, toppen på ett isberg. Nya avslöjanden av SD-politiker
fortsätter nästan veckovis.
Även i kommunpolitiken i Stockholm har det märkts, uttalanden från högerpolitiker om att
”invandrares förmåner måste stoppas”. Ingen hemspråksundervisning, stopp för stöd till etniska
baserade föreningar, sämre villkor för boende än andra kommuninvånare och kraftigt begränsad
rätt till tolkhjälp vid myndighetskontakter är bara några exempel.
I fastighetsnämnden nyligen tog Sverigedemokraterna upp ett påstått problem om att det nya
Järvabadet drabbas av stora kostnader för rening av badvattnet på grund av att så många invandrare
badar där, då flera har större badkläder. Frågeställningen tas upp i nämnden både muntligt och i en
skrivelse av Sverigedemokraterna: ”Tekniken i anläggningen är planerad, projekterad för att hantera
badgäster med mer täckande badkläder. Vi skulle därför gärna ha svar på frågan om hur mycket
dessa segregerande åtgärder belastat slutnotan.” (behandlad på fastighetsnämnden 2020-11-24).
Muntligen ställdes samtidigt frågan av Sverigedemokraternas gruppledare under nämndmötet: ”jag
har hört att kostnaderna för kemikalierna för rening av badvattnet på Järvabadet är mycket höga
på grund av badgästerna, jag vill veta hur mycket”.
Självklart är det inga högre kostnader för rening av Järvabadet för att många med
invandrarbakgrund badar och självklart gäller hygienreglerna innan nyttjande av badet lika för alla.
Men det är ytterligare ett exempel på när rasistiska fördomar sprids från ett kommunalt
sammanhang för att som i detta fall mobilisera den så kallade ”fascistiska svansen” som följer
partiet. Det finns flera exempel hur aggressiva och fördomsfulla utspel från Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige i Stockholm fått spridning i dessa mörkbruna kretsar på nätet.
Då vi alltså under åren sett en ökning av fördomsfulla och till och med rasistiska uttalanden och
utspel vore det intressant att få veta hur finansborgarrådet anser att stadens förvaltningar och bolag
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ska reagera och besvara sådana utspel. Politiskt vore den naturliga vägen att diskutera fördomsfulla
påståenden men i Stockholms fall har det visat sig vara svårt då Sverigedemokraterna konsekvent
vägrar ta debatt och svara på frågor och de texter som de presterar är ofta enstaviga och knappt
begripliga, som exemplet ovan.
Mot denna bakgrund vill jag fråga finansborgarrådet följande:
1. Hur anser du att förvaltningar och bolag bör reagera och förhålla sig till fördomsfulla och
till och med rasistiska skrivelser eller frågor?
2. Anser finansborgarrådet att det finns en risk att dessa problem kan öka närmare valet
eftersom behovet då troligtvis ökar av att föda de så kallade ”stormtrupperna” på nätet,
med varianter av invandrarhat från kommunalpolitiken?
3. Anser finansborgarrådet i likhet med sin partiledare Ulf Kristersson att
Sverigedemokraterna i Stockholms stad teoretiskt sett är ett möjligt parti att samarbeta med
kommande år?
4. Anser finansborgarrådet att det finns någon principiell skillnad mellan att samarbeta med
Sverigedemokraterna i Stockholm stad jämfört med att samarbete med
Sverigedemokraterna nationellt?
Stockholm den 14 juni 2021
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
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