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Lång debatt om SD-utspel i
fullmäktige
Kurt Karlsson (SD) anser att asylsökande ”bör uppfattas som högriskgrupper för
våld och hot om våld”. Uppmaningen finns i en interpellation som ledde till en lång
debatt i Vänersborgs kommunfullmäktige.
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I sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) skriver Kurt Karlsson
att: ”De asylsökande bör uppfattas som högriskgrupper för våld och hot om våld.” Han
skriver också att ensamkommande barn har ”utmärkt sig för grova kränkningar av flickor”.

Han menar att sysslolöshet bland de nyanlända och väntan på en osäker framtid kan leda
till depression, trauman och aggressivitet.

– Min fråga är vad som görs och vilka eventuella planer kommunledningen har för att
förekomma brottslighet och negativ utveckling bland de aktuella grupperna, sa Kurt
Karlsson.

Marie Dahlin (S) svarade:

– När det gäller de här grupperna så har vi inte egen plan för bara dem. Men vi jobbar
naturligtvis med trygghet och säkerhet i kommunen i övrigt.

Hon nämner samarbete med Brottsförebyggande rådet, krögare, polis, näringsidkare och
projektet KRAMI för att förebygga olika former av brottslighet.

– Men jag ser inte att den gruppen är mer kriminellt belastad än annan ungdom från
Vänersborg eller från Sverige.

Många politiker i fullmäktige hade åsikter om interpellationen. Och det flesta talade om
vikten av integration för att de nyanlända ska komma in i samhället på ett bra sätt.

Stefan Krävling (V) tog fasta på att Kurt Karlsson själv pekar på de nyanländas utsatthet.

– Det här är väl själva kärnan i problematiken. Sverige är för dåligt på att ta hand om och
integrera de asylsökande och nyanlända. Och så länge vi är det kan det ju bli som Kurt
Karlsson befarar. Men lösningen är inte att skicka ut de nyanlända eller att använda
järnrör. Lösningen är att bygga bostäder, skapa arbeten, utbilda barn och föräldrar och
skapa meningsfull fritid.


