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Sd-möte
i Malmö
stadshus
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till hemlöshet

Efter att ha stött på motdemonstrationer som förhindrat
Sverigedemokraternas möten
på offentlig plats, höll partiet
möte i Malmö stadshus på
måndagen.

Sverigedemokraterna, Sd, har
under hösten försökt hålla torgmöten i centrala Malmö vid två
tillfällen, men mötts av slagord och
äggkastning. I måndags kväll valde
partiet att i stället hålla ett offentligt möte inne i Malmö stadshus.
Något som möjliggjordes på grund
av att Sd har ett kommunalråd i
Malmö vilket är att likställa med
att vara anställd i kommunen.
motdemonstranter
samlades utanför det av polisen väl
bevakade stadshuset och ett tjugotal av dem tågade in till åhörarsalen när mötet började. Sd:s
malmöavdelning hade mobiliserat
ﬂera av partiets toppnamn. Partiledare Jimmie Åkesson, kommunalråd Sten Andersson, politiska
sekreteraren Mattias Karlsson och
ungdomsförbundets ordförande
Erik Almqvist höll varsitt anförande.
Arrangörerna hade utlyst frågestund efter anförandena. När en av
motdemonstranterna under Erik
Almqvists anförande upprepade
gånger frågade efter partiets deﬁnition av invandrare så ingrep polisen
och slängde ut honom. Motdemonstranterna lämnade då gemensamt
lokalen medan sverigedemokrater
applåderade och fällde spydiga
kommentarer.
På lördag kommer Sverigedemokraterna återigen att försöka
hålla torgmöte i Malmö.
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Ronny Hansson fick till slut en lägenhet efter ett beslut i länsrätten. Tidigare tvingades han bo i husvagn efter att nekats hjälp från kommunen.

ända
den, sade advokat Magnus Lund.
– Varken de två, eller de båda
polismännen, har heller övertygande styrkt att ingen kunde gå in
eller ut ur Izakaya Koi på grund av
att blockaden förhindrat dem. Det
verkar mest vara subjektiva uppfattningar om att det inte skulle
varit möjligt. Några av de tilltalade
motsäger dessutom detta då de
vittnat om att de sett folk komma
ut ur restaurangen för att röka.
Åklagare Mats Svensson yrkade
100 dagsböter vardera för de åtalade samt 5 000 kronor i skadestånd till restaurangägaren Henrik
Siebert för förlorade intäkter
under blockadkvällen. Dom faller
inom ett par veckor.
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Skev representation av muslimer i media
Få muslimer fick komma till
tals i debatten om Lars Vilks
rondellhund förra hösten, det
har den mediegranskande
redaktionen Quick Response
kommit fram till i en nyutkommen rapport.

Medias beskrivning av förloppet
var skev, menar Quick Response.
Endast i var fjärde artikel ﬁck
någon muslim uttala sig.
– Jag blev inte så förvånad av
att få muslimer ﬁck uttala sig.
Det vet vi sedan gammalt – att
svenska journalister har en bristande kontakt med muslimer,
säger Quick Responses vikarierande redaktör Tim Nordberg
som har gjort undersökningen.
Mer överraskad blev han över

att så få artiklar satte in protesterna mot bilderna i ett sammanhang. Bara åtta procent av artiklarna kontextualiserade problemet genom att resonera kring
muslimer som en socialt utsatt
grupp i Sverige eller förklarade
hur symboliskt laddade teckningarna var.
– Vi har undersökt nyhetsrapporteringen och det kan hända att
andra typer av analyser fanns på
opinionssidorna. Det är dock viktigt att granska nyheterna eftersom de har en aura av sanning
kring sig och ofta betraktas som
objektiva referat av verkligheten.
NÄR NYHETSBEVAKNINGEN ﬂyttade
fokus till utanför Sverige och
visade bilder på upprörda skägg-

iga män med brinnande ﬂaggor i
Mellanöstern blev andelen muslimer som ﬁck uttala sig ännu
lägre. Bara i var femte artikel
fanns en muslimsk person citerad.
– Den andra siffran som förvånade mig var att de muslimer
som ﬁck uttala sig var till 28 procent utländska ofﬁciella representanter. Svenska muslimer har
ju ﬂyttat eller ﬂytt dessa länder.
– Teckningarna publicerades i
en svensk kontext och man bör
fråga sig om de som ﬁck uttala sig
hade sett bilderna och vilka bevekelsegrunder de hade för att vara
kritiska. De kanske uttalar sig av
politiska skäl snarare än religiösa,
säger Tim Nordberg.
Studiens resultat bygger på en
granskning av de 177 nyhetsarti-

klar om Lars Vilks rondellhund
som lagrats i databaserna presstext och mediaarkivet från den 19
augusti till den första november
förra året.
Närkes
Allehanda konstnären Lars Vilks
bilder av profeten Mohammed
som rondellhund. Representanter för muslimska intressen i Sverige demonstrerade mot publiceringen och krävde en dialog med
Närkes Allehanda samtidigt som
anonyma hot riktades mot Lars
Vilks. Andra tidningar stödpublicerade bilderna och hävdade att
det var en fråga om yttrandefrihet.
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