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Malmöiter tacklar ökande hat samtidigt
som staden står värd för toppmöte mot
antisemitism

Ett nytt sektorsövergripande initiativ lanseras för att bekämpa hat och rasism
på beslutsnivå lagom till det europeiska högnivåmötet mot antisemitism i
Malmö. Initiativet kallas ”Kodex Malmö” och samlar redan politiska partier
från höger till vänster, privata företag, civilsamhällesorganisationer och
representanter från judiska, muslimska och kristna aktörer. Tillsammans
möjliggör dem för Sveriges tredje största stad att vidta åtgärder för att
bekämpa den antisemitism och islamofobi som i flera år hållit staden i sitt

https://www.kodexmalmo.com/


grepp. Bara senaste åren har flera attacker mot synagogor förekommit och
Koranen har bränts på offentlig plats.

- Världsledare samlas nu i Malmö och det gör också lokala ledare. Vi drar nu en
gräns, bildar en rörlig kraft och står upp mot hat och hatare. Och det är inte bara
muslimer eller judar som höjer sina röster för åtgärder mot hatet - hela Malmö
finns representerat i Kodex Malmö, säger Andreas Hasslert, projektledare på
studieförbundet Ibn Rushd, en av initiativtagarna till Kodex Malmö.

De senaste 10 åren har hatbrott mot muslimer fördubblats i Sverige. Malmö
stad står också för den högsta andelen rapporterade hatbrott med
antisemitiska motiv i landet enligt Brottsförebyggande rådet. För att göra
saken värre så har gränsstaden Malmö dessutom blivit en pilotstad där
högerextrema danska politiker som Rasmus Paludan testar nypaketerade
hatbudskap och rasistiska rallys. Initiativet ”Kodex Malmö” är ett motsvar på
denna utveckling. Kodex Malmö uppmanar alla lokala aktörer att vidta
åtgärder mot hat inom ramen för sina egna mandat och sammanhang i och
med det europeiska toppmötet i Malmö. Initiativet samlar hela det politiska
spektrumet, och både civilsamhällesorganisationer och företagare har gett
löfte att agera i kodexets anda. Initiativet stöds av Trygghets och
säkerhetsavdelningen i Malmö stad, Center mot våldsbejakande extremism:
CVE och Nordic safe cities och är unikt i sitt slag. Tillsammans hoppas
organisationerna att Kodex Malmö ska bli en plattform för innovation och
samhällsförändring i kampen mot hat och rasism.

- Länge nog har rasism präglat berättelsen om Malmö. Det är dags att vi skriver
vår egen historia. “Remember, react” handlar om oss och vårt agerande på våra
gator, skolor, agendor och i våra styrelserum, säger Andreas Hasslert.

Det europeiska toppmötet till minnet av förintelsen och mot antisemitism
äger rum den 13 oktober i Malmö. På gästlistan finns digitala jättar som
Google, Facebook och TicToc. Och även världsledare som Isaac Herzog,
Israels president, Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande och
Stefan Löfven, Sveriges statsminister. Syftet med konferensen är att
formulera konkreta åtgärder för att bekämpa hat på nätet.
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Ibn Rushd studieförbund

Judiska församlingen Malmö

Open Skåne

Malmö Ideella

ABF Malmö

Afrosvenskarnas riksförbund

Altitude meetings

Arabiska bokmässan

Bilda

Bosniakiska Islamiska föreningen Malmö

Det Skandinaviska WAKF i Sverige

Ebureca proffsen

Flamman, socialt förebyggande centrum

Internationella Phoenix förening

Islamic center

Islamiska förbundet i Malmö

Islamiska Shiaasamfunden i Sverige

Islams Ahmadiyya församling Sverige



Kommon Ground

Koranpodden

Kulturens - Studieförbundet för kulturutövare

Kvinnojouren Öresund

Marockanska föreningen i Malmö

Miljöpartiet de gröna, Malmö

Mobil ångbilstvätt

Moderaterna Malmö

NGBG kulturförening

Oud Huset

Progreat

Repatriate the children Sweden

Skåne Stadsmission

Socialdemokraterna Malmö

Södra Skånes scoutdistrikt

Soft kulturella nätverk

Somaliska paraplyorganisationen i Skåne, SPS

Svenska kyrkan Malmö



Svenska röda korset, Malmökretsen

Ungdomsjouren Öresund

Vänsterpartiet Malmö
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Kontaktperson, Kodex Malmö: Andreas Hasslert,
kontakt@kodexmalmo.com, 070-938 80 38

Kontaktperson, Ibn Rushd Studieförbund: Emelie Weski,
emelie.weski@ibnrushd.se, 0708830174

Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi
är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till
folkbildningsorganisationer och erbjuder ett brett utbud av studiecirklar,
seminarier och kulturarrangemang.


