Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Kartlägg och motverka antisemitismen i Norrköpings skolor
Antisemitism är en företeelse vi dessvärre fått se under många år. Efter andra världskriget var det
många som sa att vi aldrig skulle glömma morden på och trakasserierna av miljontals judar. Trots att
de flesta svenskar är väl medvetna om vad som skedde då har vi sett en oroväckande trend där
antiseminitismen har ökat.
Det förekom inte några bofasta judar i Sverige före upplysningstiden. Alla var tvungna att döpa sig till
kristna, men i och med upplysningstiden påbörjades en förändring och en första judisk familj fick,
utan att döpa om sig, stanna i Sverige år 1774. Det fanns dock starka begränsningar då de var tvungna
att ha motsvarande 10 årsinkomster för att få komma in i Sverige och de fick bedriva handel, men
tilläts inte vara hantverkare eller att gifta sig med kristna. Dessutom fick de bara bo i tre svenska
städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping.
För inte så länge sedan kunde vi läsa om de fruktansvärda attackerna mot synagogor i Göteborg och
Malmö, något som även nådde internationell media. Dessa attacker är dock bara toppen av ett isberg
då det finns lärare som vittnar om grov antisemitism på skolorna och judar som vittnar om omfattande
trakasserier, inte minst i Malmö. Norrköping, som råkar vara en unik stad beträffande judarnas historia
i Sverige, är inte heller skonat från antisemitismen. Tvärt om är det även i Norrköping en oroväckande
trend, inte minst bland skolelever. Detta är en företeelse vi inte kan acceptera.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att kartlägga antisemitismens
karaktär och omfattning bland Norrköpings skolungdomar.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på en
åtgärdsplan för att motverka antisemitismen i Norrköping.
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