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Yttrande angående informationskampanj om 
Corona   
 
Pandemin som vi nu möter drabbar alla. Viruset slår särskilt hårt mot de som är sköra, 
riskgrupper och äldre. I staden pågår nu ett omfattande arbete med att föra ut information 
till olika målgrupper. Precis som Sverigedemokraterna lyfter så finns det grupper som 
kan vara svårare att nå med information, det gäller särskilt personer med olika 
funktionshinder, nyanlända, äldre samt minoritetsgrupper.    

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag av regeringen att 
tillsammans med föreningar, trossamfund, frivilligorganisationer och andra myndigheter 
för att säkerställa att budskapet när så många som möjligt. Detta är ett viktigt uppdrag, 
som vi från stadens sida välkomnar. Men det är ett uppdrag som staden inte ska ta över. 
Däremot behöver det arbete som nu sker i staden fortsätta. Etableringsenheten och 
Integrationscentrum arbetar med att ge såväl muntlig som skriftlig information om covid-
19 på olika språk. Även kommunala bostadsbolag sprider information till sina 
hyresgäster. Därför avslås yrkandet. 

Det finns även goda exempel att lyfta fram som att en elev på Angeredgymnasiet som 
reagerade på nyheten om att många avlidit i Stockholm med svensksomalisk bakgrund, 
och själv valde att dra igång en informationskampanj på somaliska.  
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SD eget yrkande - Skattefinansierade 
mångkulturella föreningar och 
integrationsprojekt startar omedelbart en 
omfattande informationskampanj om Corona 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ålägga de myndigheter som beviljat 
bidrag till integrationsprojekt att skyndsamt kontakta berörda föreningar 
med uppmaning om att i sina nätverk skyndsamt ge information om hur 
man skyddar sig mot covid19. Dessa nätverk är en enorm tillgång för att 
nå ut med informationen till de som annars har svårt att ta till sig den 
information som kommer ut via SVT/SR och dagstidningar. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppmana alla invandrarorganisationer 
och moskéer som uppbär bidrag från kommunen att skyndsamt kontakta 
sina medlemmar och förmedla information om hur man skyddar sig mot 
covid19. går från dörr till dörr och knackar på, delar ut flyers, sätter upp 
posters, ställer sig vid torg och resecentrum och informerar på ett tydligt 
sätt hur man praktiskt kan skydda sig mot detta virus. 
 

Yrkandet 
Häromdagen nåddes vi av nyheten att minst en tredjedel av de som dött i 
coronaviruset i Stockholm är av somalisk härkomst. Redan för två veckor sedan 
kom det larm om att informationen till invandrargrupper om covid19 var högst 
bristfällig och kunde orsaka dödsfall. Detta har bidragit till att andelen 
utrikesfödda bland de som vårdas för coronaviruset är hög. 

Många invandrare bor trångt och det är vanligt att bostäderna huserar ett stort 
antal människor. I dessa miljöer frodas coronaviruset och smittan sprids snabbt. 

Det finns även flera andra grupper som inte nås av Folkhälsomyndighetens 
smittskyddsinformation. Cirka 50 000 - 100 000 illegala invandrare har stannat 
kvar i Sverige trots utvisningsbeslut. Den gruppen missar Folkhälsomyndighetens 
presskonferenser och anvisningar om hur man skyddar sig och är särskilt utsatta 
för smittspridning. 

Samhället har tyvärr inte lyckats få stora grupper som befinner sig i samhället, att 
ta till sig viktig samhällsinformation på grund av integrationsutmaningar och 
bristande språkkunskaper. 
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I brist på förståelig och tydlig information är risken omfattande att 
smittspridningen och dödstalen ökar hos dessa människor. Det kan även leda till 
en högre smittspridning i övriga samhället och belasta en redan hårt ansträngd 
sjukvård. 

 

De som dör i förorten idag är de som borde ha kontaktats för en månad sedan. Vi 
är bara i början av pandemi. Inom en snar framtid kommer vi att se en enorm 
överdödlighet bland invandrargrupper om vi inte handlar akut nu. Det är nu vi 
måste förhindra att fler dör för att de inte fått den information de behöver. Vi 
måste lägga undan partipolitiska aspekter och försöka rädda liv. 

I förorten behöver vi använda okonventionella metoder eftersom konventionella 
metoder inte når dem som inte kan svenska. Den som inte kan svenska sitter inte 
framför teven när statsministern håller tal till folket. 

En av våra största bidragsgivare; SIDA kan vara till hjälp här. De 50-talet 
miljarder SIDA investerar i bistånd årligen, går många gånger till 
informationskampanjer i länder där informationsmottagaren inte talar språket, inte 
befinner sig ute på sociala medier och inte kan läsa. SIDA:s partners kan vara 
behjälpliga med råd om hur man informerar en icke integrerad grupp på mest 
effektiva sätt. Vi måste göra allt vi kan för att omgående nå ut till invandrarna i 
förorterna. Nu får vi chansen att återanvända erfarenheter vi tagit till oss i helt 
andra regioner än Sverige. 

Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen skyndsamt går ut med en 
instruktion till de myndigheter som beviljat bidrag till integrationsprojekt. 
Kommunstyrelsen ska ålägga dessa myndigheter att kontakta de bidragstagande 
föreningarna och kräva att de omedelbart går ut och informerar i sina nätverk om 
hur man skyddar sig mot covid19. 

Begär att dessa invandrarorganisationer och moskéer ringer upp sina 
medlemmar, går från dörr till dörr och knackar på, delar ut flyers, sätter upp 
posters, ställer sig vid torg och resecentrum och med mimteater visar hur man 
tvättar händer, åker ut med högtalarbilar och på flera språk låter informationen 
flöda i förorten. Det är inte postkoloniala teorier och identitetspolitik som behövs - 
det har faktiskt aldrig behövts. Det som krävs nu är målgruppsanpassad 
information om hur man skyddar sig från att smittas av coronaviruset.  

Meddela de bidragsfinansierade organisationer som inte ställer upp mangrant att 
deras rätt till bidrag kommer att omprövas med en strikt granskning. Detta är vad 
som måste göras här och nu för att förhindra att ej integrerade invandrare dör på 
grund av okunskap om smittan. 

I nästa fas måste vi kräva att alla som kommer till Sverige för att leva här lär sig 
svenska. Det är inte godhet att inte ställa krav. Kravlöshet kostar människoliv. Låt 
den här fruktansvärda krisen bli paradigmskiftet som gör att vi slutar upp med att 
ösa pengar på dumheter och återgår till att använda skattemedel till 
kärnuppgifter. Nu är det viktigt att arbeta skyndsamt! Vi bör se till att vi får någon 
nytta av detta skattefinansierade bidragsregn. Låt oss rädda liv istället för att 
försörja rätt värdegrund. 
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