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Vänstermajoriteten anser att Stockholms stad nu har antagit en
stadsövergripande strategi mot våldsbejakande extremism genom ett beslut i
socialnämnden. Endast kommunfullmäktige har mandatet att fatta beslut om
en stadsövergripande strategi. Den presenterade strategin saknar ett
helhetsperspektiv samtidigt som den måste utvecklas och konkretiseras i hur
det faktiska arbetet ska genomföras. Vi saknar också hur samverkan med
viktiga aktörer ska genomföras. Utöver detta är strategin felaktigt hanterad
från början och framstressad av vänstermajoriteten utan eftertanke. Därför
ställer vi oss inte bakom strategin i nuvarande form.
Det faktum att Stockholms stad enligt strategin ska preminera krigsresande
unga genom att länka dem till stadens bostadsbolag och jobbtorg, men också
försörjningsstöd är ett förslag utan eftertanke. I praktiken innebär det att
krigsresande unga som återvänder till Sverige ska ges en förtur till stadens
sociala insatser. Ett ställningstagande som är ohållbart i det förebyggande
arbetet och ett agerande som kritiserar av såväl professionen som forskare
inom området. Trots detta vägrar ansvariga borgarrådet att se problematiken i
strategin.
Vi kan aldrig acceptera att människor i Sverige, och i Stockholm, värvas till
extrema grupper som begår vålds- och terrordåd, oavsett om det är religiösa
grupperingar eller våldsbejakande. Men vi kan inte heller acceptera ett arbete
inom Stockholms stad som främjar istället för att förebygger att unga
rekryteras.
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Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvariga borgarråd:
1. Tänker ansvariga borgarrådet remittera ut den stadsövergripande
strategin till berörda nämnder och aktörer samt skriva fram för beslut i
kommunfullmäktige?
2. Menar verkligen ansvariga borgarrådet att unga krigsresande ska
premieras genom att länkas till bostadsbolag och jobbtorg och andra
insatser när de återvänder?
3. Vad avser ansvariga borgarrådet att göra för att stärka de förebyggande
insatserna, istället för att premiera dem som redan har anslutet sig till
extremistiska grupper?
4. Hur tänker ansvariga borgarrådet knyta an den erfarenhet och kunskap i
frågan som frivilligorganisationer och andra lokala aktörer besitter idag?
5. Hur tänker ansvariga borgarrådet konkretisera och utveckla det faktiska
arbetet så att strategin blir verksam och följs upp?
Stockholm den 20 maj 2015
Andrea Ström

