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Beslut att bjuda in
Åkesson skapar debatt
Valrörelsen är i gång och under månaden
har Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson åkt landet runt för att bland
annat besöka företag och lärosäten. Nyligen
besökte han Linnéuniversitetet i Växjö och
beslutet från Utrikespolitiska föreningens
sida, att ta in honom som en del av ”The
fantastic four”, har inte bara tagits emot
med glädje. Vilka representanter som bör
och inte bör bjudas in till den offentliga debatten är utan tvivel en fråga som berör.
Jimmie Åkessons (SD)
valturné kom i veckan
till Växjö där den redan
från start väckte starka reaktioner. Växjöföretaget
Kronfönster valde bland
annat att neka partiledaren
tillträde och baserade sitt
beslut på att en stor del av
de anställda har utländsk
härkomst. Utrikespolitiska
föreningen vid Linnéuniversitetet valde i förra
veckan att offentliggöra
Jimmie Åkessons öppna
föreläsning på universitetet, som ägde rum under
tisdagen.
– Som förening är vi helt
politiskt obundna och tar
inte ställning för något parti. Det är viktigt att vi kan
hålla i dessa föreläsningar,

det är ett sätt att utbilda
och sprida information om
viktiga frågor, säger Tara
Marouf, marknadsföringsansvarig för Utrikespolitiska föreningen.

Lucas Kraft representerar
Socialdemokratiska studentförbundet.

Tara Marouf är marknadsföringsansvarig för Utrikespolitiska föreningen.

Starka reaktioner
Beslutet har dock väckt
reaktioner från ett stort
antal personer och via föreningens Facebooksida har
representanter fått ta emot
kommentarer som mycket
väl skulle kunna liknas vid
hot. Utanför universitetet
anordnades en manifestation i syfte att förhindra
Jimmie Åkessons föreläsning. Kvinnan som organiserade motdemonstrationen vill vara anonym, men
berättar om anledningen

Ansvarig utgivare/VD

till utspelet.
– Jag har varit engagerad
mot fascism under lång tid
och vi får ofta höra att det
är vi som är våldsamma.
Det stämmer inte och det
är bara att titta på statistiken, det parti som Jimmie Åkesson representerar
kommer ur nazismen. Vi
vill bara få uttrycka våra
åsikter, utan att behöva ta
emot hot för dessa.
På plats fanns den socialdemokratiska studentföreningen och även fast
de själva inte vill kalla det
för en blockad så stod budskapet klart.
– Det vi vill göra är att
föra fram Socialdemokraternas politik. Det handlar
inte om att blockera Jimmie Åkessons föreläsning,
vi vill lyfta fram våra egna
frågor. Det som är synd
med arrangemanget är att
det inte är en debatt, Jimmie Åkesson får stå helt
oemotsagd, säger Lucas
Kraft.
”Fantastic four”
Det var i och med Utrikespolitiska föreningens ettårsjubileum som initiativet
”Fantastic four” togs, där
Jimmie Åkesson var en av
de inbjudna talarna. Från

Uppskattar initiativet
Efter partiledarens besök i
Växjö bär det av till Skåne
och Malmö. Där kommer
han att tala inför anställda
på akuten och som reaktion på detta har sjukvårdspersonal beslutat sig
för att skriva på ett upprop
inför besöket. Ardavan
Khooshnod arbetar som
AT-läkare på sjukhuset och
han anser att det är viktigt

Jimmie Åkessons föreläsning på Linnéuniversitetet väckte många
känslor.
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Socialdemokratiska studentförbundet är man kritisk till att kalla honom just
för en av ”höjdarna inom
svensk politik” men Tara
Marouf berättar att titeln
på många sätt har missuppfattats.
– Det är ett koncept som
har med vårt jubileum att
göra, det är inte så att vi tar
ställning för personerna i
fråga.
Jimmie Åkesson själv
menar att det har varit en
hel del ”liv” kring valturnén och berättar att det på
många har påverkat början
av valrörelsen.
– Jag är självklart lite
orolig för vad det här kan
innebära för demokratin,
att mitt besök på olika håll
runt om i landet har ställts
in är problematiskt.

Jimmie Åkesson besökte Linnéuniversitetet under tisdagen.

att alla partiledare får göra
sig hörda.
– Det är grundläggande
för demokratin att alla representanter bjuds in till
debatten. Konsekvenserna
av att bojkotta Jimmie
Åkesson skulle kunna bli
att människor förlorar
förtroendet till våra myndigheter och institutioner.
Vidare orsakar denna typ
av bojkott och hets mot ett
parti en enorm frustration
hos det partiets anhängare
som känner sig stigmatiserade, stämplade och isolerade. Man behöver inte
tycka om vare sig Sverigedemokraterna eller deras

åsikter, men de måste precis som alla andra partier
behandlas med respekt.
Jimmie Åkesson själv
berättar om vikten av att
finnas på plats ute på arbetsplatser och även fast
besöket på Linnéuniversitetet var ett avsteg från
hans ordinarie schema så
uppskattar han initiativet.
– Jag åker ut för att bilda
mig en uppfattning om
vad som behövs förändras
inom svensk politik. Det är
märkligt att den ambitionen inte uppskattas.
Anna-Stina Stenbäck

Utanför universitetet arrangerades en motdemonstration.
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