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Rapport till DÅKEN om riksdagsarbetet 

 
Efter valet 2022 fick Sverige sin första regering bestående av extremhögern och 

traditionella högerpartier. Denna blandning av rasism och högerpolitik vid makten 

utgör en farlig motståndare. Världen står inför stora olösta problem med klimatförändringar, 

krig och ekonomisk kris. Vi lever alltså i en turbulent tid med komplexa problem och starkt 

politiskt motstånd.  

Därför har denna mandatperiod börjat med att utgå från en ambition och vilja för att 

återupprätta det välfärdssamhälle som tidigare generationer har byggt upp och eftersträvar en 

samhällsutveckling med goda och jämlika förutsättningar för alla som bor och verkar i vårt 

land. 

 Det ekonomiska läget präglas i dagsläget av hög inflation, stigande räntor och effekter av 

Rysslands krig i Ukraina. Därför måste vi värna hushållens ekonomi och rikta den 

ekonomiska politiken mot full sysselsättning och ekonomisk jämlikhet. Samtidigt måste 

klimatomställningsarbetet accelereras betydligt för att vi ska nå våra klimatmål. 

 

För att lyckas med det måste vi utvecklas till ett större och bredare parti som utgör 

en trygg samlingspunkt för människor, ett centrum för politisk opposition och 

för byggandet av en bättre framtid för oss alla. Det är så vi kan förändra den politiska 

dagordningen och driva ett politiskt projekt som väcker ett brett, gemensamt hopp om ett 

bättre samhälle och inspirerar till handling. 

 

Utskottsarbete  

För min del började jag mandatperioden med den äran att bli vald som ordförande i 

Civilutskottet. Som bostadspolitisk talesperson är jag oerhört hedrade att få leda riksdagens 

arbete i civilutskottet, inte minst eftersom det viktiga bostadsfrågorna ligger där.  Där har vi 

ännu bättre förutsättningar att lyfta bostadsfrågorna högst upp på den politiska agendan, där 

den utan tvekan hör hemma. Bostadsbristen är stor och vi måste bygga fler bostäder till 

rimliga hyror. Vi befinner oss i en tuff ekonomisk tid och bostad och civilrättsliga frågor 

kommer helt avgörande för många hushåll i Sverige idag.  

 

Jag har hittills försökt att sätta mig in i uppdraget som ordförande och med en 

Sverigedemokrat som min vice ordförande krävs det extraordinär ledarskapsförmåga och 

professionalism för att få till ett konstruktivt arbete. Samtidigt som jag med all tydlighet 

konstaterar den ideologiska skillnader som råder mellan Vänsterpartiet och SD.   

Jag har däremot en ambition under min tid som ordförande i Civilutskottet, trots de tydliga 

ideologiska skiljelinjerna mellan höger och vänster inom bostadspolitiken, att kunna hitta de 

minsta gemensamma nämnarna i bostadsfrågan och försöka komma överens om hur vi går 

vidare. Som utskottsordförande är det en hel del möten med olika samhällsaktörer inom 

näringslivet, civilsamhället och myndigheter som arbetar med bostadspolitik och civilrättsliga 

frågor som ligger under civilutskott.  

 I denna intervju försökte jag beskriva min ambition som utskottsordförande 

https://www.altinget.se/bo/artikel/civilutskottets-ordforande-ser-oppningar-for-

bostadspolitiken  

  

 

https://www.altinget.se/bo/artikel/civilutskottets-ordforande-ser-oppningar-for-bostadspolitiken
https://www.altinget.se/bo/artikel/civilutskottets-ordforande-ser-oppningar-for-bostadspolitiken
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 Bostadspolitisk talesperson   

Utöver min roll som utskottsordförande är jag är fortfarande bostadspolitisk talesperson för 

vänsterpartiet. Jag har bland annat skrivit flera bostadspolitiska motioner och förslag som just 

nu bereds i civilutskottet, ställt frågor om aktuella problem till ansvarigt 

stadsråd/bostadsministern och skrivit fler artiklar om bland Marknadshyror, de 

bostadspolitiska utmaningar vi står inför och om regeringens utredning om att lättare vräka 

hyresgäster.  

https://www.svd.se/a/3E5R0d/malcolm-momodou-jallow-v-obefintlig-politik-bakom-

bostadsbristen  

https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-

hushaall-dyrt  

 

https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-

hushaall-dyrt  

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0QVr2A/v-ge-stod-till-dem-som-far-chockhojd-hyra  

  

 

Europarådet 

Mitt uppdrag i Europarådet avslutades nu i januari 2023 och jag är oerhört stolt över vad jag 

har hunnit åstadkomma under de drygt fyra åren jag har suttit där. Jag har bland annat hunnit 

skriva tre rapporter. En om Afrofobi i Europa, en annan om Islamofobi i Europa och den 

tredje om en europeisk handlingsplan för politiska partier i kampen mot rasism.  

 

Combating afrophobia in Europe     

 

Raising awareness and countering islamophobia in Europe 

 

The role of political parties in fostering diversity and inclusion   

 

Utöver dessa tre rapporter var jag också vald till General rapporteur for combating racism and 

intolerance in Europe (Talesperson mot rasism för hela europarådet). Jag blev också vald till 

vice ordförande för utskottet för jämställdhet och icke-diskriminering. Den sista sessionen jag 

deltog i, uppmärksammades bland annat de pågående protesterna i Iran genom en 

manifestation och vi antog ett uttalande där utskottet fördömde förtrycket av, och de bristande 

rättigheter för, iranska kvinnor och flickor.  

Vaclav Havels pris för mänskliga rättigheter tilldelades den fängslade ryske 

oppositionspolitikerna Vladimir Kara-Murza som fanns representerad genom sin hustru som 

mottog priset å hans vägnar.  

 

 

Rödarummet  

Rödarummet är ett kollektiv som består av fyra riksdagsledamöter (mig inkluderad) från 

vänsterpartiets riksdagsgrupp som har som ambition att driva antirasistisk politik som 

komplement till det som görs i partiets ordinarie verksamhet. Vi reser runt Sverige och besöka 

olika partiföreningar, antirasistiska organisationer och andra relevanta aktörer för att samtala, 

mobilisera och organisera den antirasistiska rörelsen i Sverige. Vi har besökt Malmö, Uppsala 

och olika partiföreningar i Stockholm och har en del andra besök uppbokade nu under våren. 

Dessa möten har varit mycket uppskattade och skapat stort engagemang bland medlemmar 

och den antirastiska kretsen.  

https://www.svd.se/a/3E5R0d/malcolm-momodou-jallow-v-obefintlig-politik-bakom-bostadsbristen
https://www.svd.se/a/3E5R0d/malcolm-momodou-jallow-v-obefintlig-politik-bakom-bostadsbristen
https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-hushaall-dyrt
https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-hushaall-dyrt
https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-hushaall-dyrt
https://www.altinget.se/artikel/replik-centerpartiets-forakt-for-hyresratten-staar-svenska-hushaall-dyrt
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0QVr2A/v-ge-stod-till-dem-som-far-chockhojd-hyra
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/Press/2021/20210316-Afrophobie-prov-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/files/30259/html
https://pace.coe.int/pdf/7d5a4625dbc1ec472b104ba97e114634f8d3f1a94d350e3b4a0ad024844d12dd/doc.%2015535.pdf
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Kampen mot rasism 

I mitt arbete och uppdrag som politiker och antirasist är jag ständigt utsatt för trakasserier, 

rasism, hot och hat främst på grund av min hudfärg. Detta har under lång tid blivit min vardag 

och jag har därför många års erfarenhet av att hitta olika sätt att motverka rasism, hot och hat i 

alla dess former. Nyligen fick jag besked från FN om en anmälan jag gjorde mot den danska 

staten för rasistisk diskriminering. Jag fick jag svart på vitt att den enskilda individens kamp 

mot statligt förtryck inte bara är möjlig att driva utan även går att vinna. Jag anmälde den 

danska staten till FN efter att åklagarmyndigheten i Danmark (Den danska staten) valde att 

försumma och bryta mot mina rättigheter i enlighet med FN konventionen mot 

rasdiskriminering CERD efter en utställning, delvis subventionerad av den danska staten, med 

djupt rasistiska, och nazistiska objektifieringar av mig och andra rasifierade.  

Efter många års väntan kom nu FN med sitt officiella uttalande som bland annat konstaterar 

följande. 

” att den danska staten gjorde fel när man lät folketinget fungera som utställningsplats för 

rasism, hets mot folkgrupp och diskriminering. Kommittén uppmanar den danska staten att be 

mig om ursäkt och kräver att myndigheterna tar fram nya riktlinjer för att hantera rasistisk 

hatretorik. Man vill också att staten inför ett utbildningsprogram riktat till poliser, åklagare 

och domare för att informera om och förebygga rasistiskt hat och diskriminering. ” 

 

Ett mycket välkommet besked i en tid då vi har en blåbrun regering i Sverige med fler 

rasistiska och repressiva förslag som kommer att påverka oerhört många människor. Här finns 

det en länk till FN beskedet  FN Besked mot den danska staten   

 

 

Riksdagsgruppens  

I riksdagsgruppens finns den största gruppen centralt valda företrädare för Vänsterpartiet. Här 

finns talespersoner för de politiska områden som hanteras på den nationella politiska arenan. 

Riksdagsgruppen och dess ledamöter är bärare av partiets profil, politik och budskap. 

Riksdagsledamöterna spelar en viktig roll i hela partiorganisationen och genom sin närvaro 

ute i partidistrikt och föreningar utgör de en central resurs. Det är vårt ansvar att få ut 

Vänsterpartiets politik, prioriteringar och profil. Vi har börjat under mandatperioden med att 

arbeta med viktigt politikutvecklingsarbete när det gäller politiska krav på kort och medellång 

sikt. Vi har också ett kontinuerligt arbete för att stärka sammanhållningen i riksdagsgruppen. 

Detta är viktigt och avgörande om vi ska lyckas med att vara en trovärdig och effektiv 

opposition, bygga ett brett folkligt förankrat motstånd, dominerar den politiska debatten, byta 

dagordning och byta regering.  

 

Vid minst ett tillfälle under denna mandatperiod har vi under gruppmötestiden genomfört 

aktiviteter för att utveckla det interfeministiska arbetet i gruppen som leds av personer som 

inte ingår riksdagsgruppen. Arbetet med ledarskapsutbildning för riksdagsgruppen fortsätter 

och utvecklas under mandatperioden. Bland annat kommer vi fokusera på att ta fram 

gemensamma spelregler för våra gruppmöten och att utveckla samarbetet i gruppen. Arbetet 

med allmänna motioner, budget och nödvändiga reformer försätter i vanlig ordning och en 

viktig del utav riksdagsgruppens arbete.  

 

   

http://flamman.se/a/svensk-politiker-avbildades-hangd-i-snara-fn-kritiserar-danska-staten#:~:text=Inrikes%20FN%3As%20rasdiskriminieringskomitt%C3%A9%20riktar%20h%C3%A5rd%20kritik%20mot%20den,med%20motiv%20som%20anspelade%20p%C3%A5%20bland%20annat%20rasism.
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Sist men inte minst vill jag tacka för förnyat förtroende från Malmö men också till er alla 

som har varit ute bland väljare och spridit vår politik under valrörelsen.  

I takt med utvecklingen i Sverige och Europa där rasism normaliserats och upprätthålls av den 

högsta politiska makten så hör och ser jag fler och fler vittnesmål som förmedlar en 

desperation över det läge vi befinner oss i, i Sverige idag. Vardagen fylls av rädsla, oro, ilska 

och känslor av maktlöshet.  

 

I dessa tider är det därför viktigare än någonsin att vänsterpartiet utvecklas till ett större och 

bredare parti som en trygg samlingspunkt för människor, som ett centrum för politisk 

opposition och 

för byggandet av en bättre framtid för oss alla. Med tanke på förslagen i Tidöavtalet är det 

viktigare än någonsin för vänsterpartiet att driva en aktiv antirasistisk politik och vara en aktiv 

del utav en antirasistisk rörelse som förvandla just våra känslor av oro, ilska och rädsla till 

mod och handlingskraft.  

 

Men då krävs det att vi agerar outtröttligt igen och igen och aldrig låter rasism, nyliberalism 

och högerpolitiken vara oemotsagd. Politikens uppgift måste vara att skydda människor från 

rasismen, inte upprätthålla och sprida den. 

 

Vi måste sträva mot ett samhälle där din hudfärg, religion, kön, var du är född och dina 

föräldrars klassbakgrund inte styr dina möjligheter i livet. För att uppnå det och vara en 

trovärdig kraft inom svensk politik måste vänsterpartiet med allt tydlighet driver en aktiv 

socialistisk, feministisk, grön och antirasistpolitik i handling.  

 

 

 

 

 

Malcolm Momodou Jallow  

Riksdagsledamot  

Ordförande i Civilutskottet  

Bostadspolitisk talesperson  

2023-03-02 


