
Anf. 143 MOMODOU MALCOLM JALLOW (V):  

Fru talman! Vi lever i en värld där demokratin urholkas, högerextremismen ökar och de ekonomiska 

klyftorna ökar ännu mer. Därför är det viktigare än någonsin att Sverige tar ledningen i arbetet för att 

stärka skyddet av mänskliga rättigheter och arbeta för ett hållbart företagande i Sverige och världen.  

Fru talman! Vi har globaliserat kapital men inte mänskliga rättigheter. Flera organisationer vittnar om 

de rådande förhållandena. Diakonia skriver om ”usla arbetsförhållanden i leverantörsled, brist på 

fackliga rättigheter, barnarbete, slaveri, stöld av land och vatten, tvångsförflyttningar och företag 

som förvärrar väpnade konflikter”. De fortsätter: ”Om du protesterar och kräver dina rättigheter är 

det vanligt att du utsätts för hot, trakasserier och inte sällan riskerar du att dödas. Är du kvinna är du 

extra utsatt. Helt enkelt en verklighet där företag kränker mänskliga rättigheter, där fina ord i 

hållbarhetspolicies inte har omsatts i handling och där stater sätter företagens intressen före 

lokalbefolkningens.” Fru talman! En mycket akut fråga som lyfts globalt och i denna kammare är 

miljö- och klimatkrisen och dess konsekvenser. Vänsterpartiet har ambitionen att Sverige ska bli ett 

av världens första fossilfria välfärdsländer. Elbilar är en viktig del av det här och ett viktigt steg i den 

gröna omställningen för att bland annat garantera en hållbar trafik i framtiden. Men framställningen 

av elbilar och elbilsbatterier är långt ifrån en grön och rättvis affär.  

Fru talman! När vi arbetar med politiska reformer för att uppnå miljömålen är det viktigare än 

någonsin att beakta hur de beslut vi fattar påverkar resten av världen. Att premiera miljövänliga 

fordon som elbilar för att uppnå miljömålen är ett viktigt steg i rätt riktning men bara om vi kan 

säkerställa att dessa fordon är tillverkade på ett hållbart sätt. För att tillverka elbilsbatterier för 

framtidens gröna trafik krävs det en metall som heter kobolt. Över hälften av världens kobolt utvinns 

i Kongo i Afrika, ofta under vidriga förhållanden. Kongo är ett av världens rikaste länder när det gäller 

tillgången på värdefulla naturtillgångar. Men trots det räknas landet som ett av de fattigaste i 

världen. Det mesta av Kongos mineraler säljs i västvärlden, till exempel till Sverige. Internationella 

banker och skatteparadis hjälper också till att överföra och gömma de enorma summor som stjäls 

från Kongo – pengar som skulle kunna bidra till att utveckla landet.  

För inte så länge sedan publicerade Aftonbladet ett reportage om hur barnarbetare så unga som sju 

år och fattiga kongoleser arbetar för utländska företag utan vare sig hjälm eller annan 

skyddsutrustning i farliga gruvor för att utvinna kobolt. Människor mister livet i trånga tunnlar när de 

desperat försöker gräva fram metallen och tunnlarna rasar. Kobolten används till batterierna till just 

de elbilar som såväl Volvo som vi politiker vill att folk ska köpa i Sverige. Alla talar om elbilar. Man 

talar om Tesla och Volvo, men sällan hör man någonting om de oacceptabla och inhumana arbets- 

och livsvillkor som dessa utländska företag utsätter människor för. Enligt organisationen Afrewatch 

arbetar minst 7 000 barn med kobolt i ett distrikt i Kongo. Vi jublade när företaget Northvolt 

meddelade att de ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå, vilket skapar över 2 500 jobb, 

och över att Volvo från och med 2019 ska bygga in elmotorer i alla sina nya modeller. Men priset som 

betalas av barnen och gruvarbetarna som utvinner råvaran i ett avlägset hörn av Afrika är 

oacceptabelt högt.  

Fru talman! Vi måste ställa tydliga krav på att svenska företag ska leva upp till hållbarhetskraven, 

respektera mänskliga rättigheter och säkerställa rimliga arbetsvillkor oavsett var de har sin 

verksamhet. Kongolesiska barn är lika mycket värda som svenska barn, och därför ska vi aldrig 

acceptera barnarbete oavsett var i världen det sker. Konflikten i Kongo är en av de värsta i världen 



sedan andra världskriget. Men trots att 6–8 miljoner människor hittills dött görs inte så mycket för 

att få slut på stridigheterna. Med tanke på västvärldens roll i kriget genom den fruktansvärda 

exploateringen av natur-resurser har vi ett ansvar för att ta fram politiska reformer för att påverka 

grundorsakerna till konflikten. De rika länderna har ett ansvar att stoppa illegal handel och 

kapitalflykt. På samma sätt måste rika länder också föra en diskussion om hur stora multinationella 

företags verksamhet påverkar socioekonomiska och politiska förutsättningar i fattiga länder. Fru 

talman!  

Låt mig avsluta genom att återge vad fredsprisvinnaren Denis Mukwege har sagt: Det kongolesiska 

folket har blivit förödmjukat, kränkt och massakrerat i mer än två decennier inför det internationella 

samfundet. I dag kan ingen säga att man inte vet vad som händer. När vi kör våra elbilar, när vi 

använder våra mobiltelefoner och när vi beundrar våra diamanter ska vi reflektera över priset som de 

kongolesiska barnen betalar när vi bortser från de mänskliga rättigheterna. (Applåder)  

Anf. 144 BJÖRN SÖDER (SD) replik: Fru talman! Demokratiska fronten för Palestinas befrielse är en 

terrororganisation som utfört terrormassakrer på judiska barn och är aktiv med terrorverksamhet i 

Gaza. I Sverige verkar Grupp 194, som är en samarbetsorganisation till DFLP och som mottar 

skattemedel från Malmö stad. Malcolm Jallows partiledare Jonas Sjöstedt har också gästat Grupp 

194:s möten, och Vänsterpartiets samarbete med den organisationen är väldokumenterat. I sociala 

medier kan man ta del av information om att Momodou Malcolm Jallow mottagit ett pris från DFLP. I 

Vänsterpartiets lokal där fotot är taget pryds väggen av organisationens fana. Anser inte Malcolm 

Jallow att det är ganska problematiskt när han som ledamot av Sveriges högsta beslutande organ 

hyllar en terrororganisation som DFLP och mottar pris av densamma och därmed används i deras 

propaganda? 

 Anf. 145 MOMODOU MALCOLM JALLOW (V) replik: Fru talman! Det är förväntat att Björn Söder 

ställer en fråga som inte har med mitt anförande att göra. Jag talar om svenska och västerländska 

företag som åker ned till Afrika och bryter mot alla grundläggande rättigheter och mänskliga 

rättigheter, och då ställer Björn Söder en fråga som handlar om Palestina. Min kollega Håkan 

Svenneling har talat om Palestina tidigare och berättat var vi står i frågan. Det säger mycket att Björn 

Söder inte vill prata om när svenska företag åker till Afrika och bryter mot lagstiftningen utan hellre 

vill prata om när afrikaner är i Sverige och hur man ska skicka tillbaka dem till Afrika. Det är det ni 

pratar om hela tiden: främlingsfientligheten och den bild som jag och många i Sverige inte delar när 

det gäller mänsklighet och mänskliga rättigheter. Jag vill gärna höra Björn Söder tala om lagbrotten 

som pågår i Kongo. Ställ en fråga som handlar om det! 

Anf. 146 BJÖRN SÖDER (SD) replik: Fru talman! Momodou Malcolm Jallow har mottagit ett pris av en 

terroristorganisation. Jag förstår att det är obekvämt att stå här och svara för det, men trots det är 

det ett faktum att han har mottagit ett pris från en terroristorganisation som har utfört terrordåd. I 

Ma’alotmassakern 1974 dödades 25 personer varav 22 var judiska barn. Grupp 194 som är 

samarbetsorganisation och som Vänsterpartiet har samarbete med hade ett arrangemang i 

Vänsterpartiets lokaler i Malmö, och man skriver på sin hemsida att sista delen av evenemanget var 

en visning av en film om Ma’alot som återger DFLP:s heroiska, revolutionära beväpnade styrkors 

heroiska operation i Ma’alot Tarshiha. Detta är alltså en organisation som Momodou Malcolm Jallow 

har tagit emot ett pris av. Jag tycker att han är skyldig svenska folket och dem som har röstat in 

honom i Sveriges riksdag att svara på hur man kan ta emot ett pris från en terroristorganisation.  



Anf. 147 MOMODOU MALCOLM JALLOW (V) replik: Fru talman! Jag konstaterar återigen att Björn 

Söder inte är intresserad av mänskliga rättigheter i Afrika, som hela mitt anförande handlade om. När 

det gäller Israel och Palestina är Vänsterpartiets ståndpunkt väldigt tydlig. Vänsterpartiet anser att 

Israel måste dra sig tillbaka från ockuperat område, att bosättningarna måste utrymmas, att 

blockaden av Gaza måste hävas och att en fri och demokratisk palestinsk stat bör upprättas. Det är 

där vi står. Inget annat som ledamoten påstår här stämmer. Min kollega, Håkan Svenneling, har varit 

väldigt tydlig just när det gäller Vänsterpartiets ställningstagande i utrikespolitiken. Det som jag vill 

lyfta upp i den här kammaren, och som man aldrig hör folk prata om, är västerländska företag som 

åker ned till Afrika och bryter mot alla mänskliga rättigheter. Det är du inte intresserad av att tala 

om, Björn Söder. Du får gärna ställa en fråga som handlar om det. Anf. 148 AYL 


