
Uppsala, den 1 oktober 2019 

 

 
 
Fråga av Mattias Johansson (C) om planer för att 
lägga ut snubbelstenar i Uppsala stad 

 
Antisemitismen har de senaste åren blivit mer påtaglig i Sverige. Enligt en undersökning 
presenterad av EU-kommissionen i början av 2019, anser sju av tio tillfrågade svenskar 
att antisemitismen vuxit i landet under de senaste fem åren. Det är den högsta andelen 
i EU, vilket också gäller för den andel svarande som anser att antisemitismen utgör ett 
problem. Detta anser åtta av tio svenskar.  
 
En effekt av detta är att Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, får allt mer uppmärksamhet. 
NMR har de senaste åren genomfört demonstrationer på en rad platser i Sverige, inte 
minst under politikerveckan i Almedalen. NMR:s företrädare förnekar öppet att 
Förintelsen ägt rum, och i sina mediala kanaler sprider organisationen aktivt 
förnekanden och konspirationsteorier om Förintelsen. 
 
I Uppsala är vi tyvärr inte heller förskonade från öppen antisemitism. Så sent som i maj 
skedde en demonstration där antisemitiska plakat fanns med och ställdes fram på en 
scen i centrum där olika talare framträdde. Vi har därför all anledning att göra vad vi 
kan från kommunens sida för att markera mot antisemitiska och förintelseförnekande 
krafter.  
 
Enligt en motion från Anna Manell (L) som kommunfullmäktige biföll i juni 2018, ställde 
sig en stor majoritet bakom att undersöka möjligheterna för att lägga ut snubbelstenar 
i Uppsala. Dessa finns i en mängd europeiska städer för att hedra minnet av de judar, 
romer, politiska motståndare, homosexuella, Jehovas vittnen och eutanasioffer som 
fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945. I maj invigdes tre snubbelstenar på 
olika adresser i Stockholm av kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C), 
efter att staden samarbetat med bland annat den statliga myndigheten Forum för 
levande historia.  
 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 
 

• Har planerna med att lägga ut snubbelstenar i Uppsala konkretiserats 
ytterligare sedan fullmäktiges beslut i juni 2018? 
 

• Kommer det att invigas några snubbelstenar i Uppsala innan denna 
mandatperiod är slut? 

 
 
 
 
 
Mattias Johansson (C) 
 
  


