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Yttrande angående – Yrkande från SD om att
redovisa och stoppa samtliga former av
eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir
Yttrandet

Göteborgs stad ska inte betala ut medel till icke demokratiska organisationer eller
organisationer med icke demokratiska värderingar. Det framgår tydligt på Hizb ut-Tahrirs
hemsida att de är en organisation som inte erkänner demokrati som ett styrelseskick.
Alliansen har genom stadsledningskontoret och socialnämnd centrum undersökt om det
betalas ut några medel till Hizb ut-Tharir. Det har inte betalats ut pengar till
organisationen och det finns heller inga planer på att göra det. Vi är medvetna om att
Hizb ut-Tharir varit verksamma i Stockholm men enligt stadsledningskontorets chef för
Trygghet och Samhälle är organisationen inte verksam i Göteborgsområdet.
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Yrkande angående – Redovisa och stoppa samtliga former
av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa samtliga former av eventuella bidrag
och/eller stöd från samtliga delar inom Göteborgs kommun till Hizb ut-Tahrir.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående avsluta samtliga former av
eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir.

Yrkandet

Det är glädjande att Göteborgs stad nu beslutat att stoppa föreningsbidragen till Ibn
Rushd. En fråga som Sverigedemokraterna var först ut att driva, som
Sverigedemokraterna har drivit under väldigt lång tid och som nu gått igenom. Som
argument för att stoppa bidragen till Ibn Rushd angavs bland annat att Ibn Rushd citat:
”samverkat med organisationer som uttryckt ickedemokratiska värderingar”.
Göteborgs kommun skall inte använda medborgarnas skattemedel till att ge stöd till
organisationer som har som uttalat mål att motverka och/eller avskaffa demokratin. Inga
former av stöd skall heller ges till organisationer som inte stödjer likabehandling av män
och kvinnor.
Sverigedemokraterna yrkar därför på att stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa,
och omgående avsluta, samtliga eventuella former av bidrag och/eller stöd från Göteborgs
kommun till Hizb ut-Tahrir.
Hizb ut-Tahrir har officiellt funnits i Sverige sedan 2013. Partiet, som har hyllats av
terroristen Rakhmat Akilov som genomförde terrorattentatet på Drottninggatan i
Stockholm, har som uttalat mål att helt avskaffa den västerländska demokratin och ersätta
den med ett muslimskt kalifat. Det har i media framkommit att organisationen bland
annat hyrt kommunala lokaler i Stockholmsområdet för att bedriva sin verksamhet.
Det vore minst sagt uppseendeväckande och ett hyckleri av allra högsta rang om det visar
sig att Göteborgs kommun nekar stöd till Ibn Rushd (för samarbete med organisationer
som uttryckt antidemokratiska värderingar) om man samtidigt skulle ge stöd till Hizb
ut-Tahrir (som har som uttalat mål avskaffa demokratin).
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