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Motion till extra årsmöte för MP-Umeå, 12 juni 2016
Uttalande om rasism och negativ särbehandling

Miljöpartiet är ett av Sveriges mest humana och inkluderande parti. Det är vi
glada över. Rasism, främlingsfientlighet och diskriminering är något som
Miljöpartiet har varit tydligt emot. I vårt partiprogram står det bland annat:
”Människor diskrimineras på grund av sin etnicitet, sitt namn eller sin brytning.
Det vill vi motverka. Strukturell diskriminering och rasism ska upphöra.”, ”All
diskriminering ska motverkas.”. ”Ingen ska utsättas för hatbrott eller
hatpropaganda.”.
Detta är något vi är stolta över. Dock, detta ska inte tolkas som att
diskriminerande uttryck eller ageranden med rasistiska undertoner inte
förekommer i vårt eget parti. Sådant kan tyvärr förekomma i alla partier. I alla
partier finns det alltid personer som kan visa dåligt omdöme.
Under det senaste året har tyvärr en och annan av våra medlemmar ägnat sig åt
grundlösa anklagelser, demonisering, smutskastning och förtal mot några av
våra invandrade politiker i Umeå. Detta har varit återkommande, offentligt och
mycket omfattande. Vissa personer har använd sin facebook, sin hemsida och
media för att torgföra demonisering och nedvärdering av några av våra
invandrade politiker. Ett exempel på detta är när många angrepp och omfattande
demonisering och angrepp med rasistiska undertoner riktats just mot de
invandrade styrelseledamöterna trots att ansvaret har velat på hela styrelsen.
Härmed uppmanar vi de få personerna att lägga av med den offentliga
demoniseringen av våra invandrade politiker. Sådant agerande med rasistiska
undertoner accepteras inte i ett parti modernt, humant och inkluderande parti
som Miljöpartiet. Vårt parti arbetar för allas lika värde. Det är en av de centrala
grunderna för vårt parti. Det är det vi alla ska kämpa för.
Förslag till beslut:
Att extra årsmötet antar ovanstående uttalande.
Basim Abdulmhsin Abositta, Idil Abdi Diriye, Al Tayeb Al-Hargani, Äja Mosleh, Idris Abdi
Diriye, Fifi Fadel, Marjam Mosleh, Iran Asgarian, Salma Mosleh, Emma Frennesson, Akil
Gholami, Basem Ibrahim, Hassan Mohammad-Amin, Faisal Mosleh, Havres MohammadAmin, Niveen Mosleh, Fahimeh Soltanipanah, Mia Winroth, Azo Serbazamin, Nivin Nasoh
Biti, Amgd Mosleh, Ario Amin, Farzaneh Esmaeili, Nasser Mosleh.

