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Vi är skyldiga Malmöpolisen vårt stöd
Malmöpolisen kan inte ha det lätt; 
förutom skottlossningar som avlöser 
varandra, brottas myndigheten även med 
en våg av explosioner som skakar staden. 
För en vecka sedan kastades det en hand-
granat i en lägenhet, och under helgen 
skadades det nybyggda Rättscentrum i 
en annan explosion. Efter en tids lugn, är 
Malmö, tyvärr, åter i fokus. Enbart under 
januari månad har flertalet skottlossning-
ar skett med många skadade. Det är nog 
mer tur än något annat att ingen avlidit i 
de många skottlossningar och explosio-
ner som skett.

Att vi åter ser en trend av grov brotts-
lighet i form av våldsbrott är enormt 
bekymrande och för tankarna till åren 
mellan 2010 och 2012 där Malmö föll of-
fer för hundratals skottlossningar med 
fler än 50 skadade och elva avlidna, den 
yngsta så ung som 15 år gammal. Vi är 
inte helt i samma situation i dag, än! Men 
med tanke på den rörlighet som finns 
bland gängmedlemmar i Malmö, den 
grova organiserade brottslighetens fot-
fäste i staden och det enorma antal vapen 
som finns i omlopp, är risken ohyggligt 
stor och får inte på något sätt underskat-
tas. Inte heller skall den våldskapital som 
den organiserade brottsligheten innehar 
ignoreras.

Med hjälp av operation Alfred där 
enorma resurser och stöd gavs till 
Malmöpolisen, kunde man bland annat 
genom ett gediget underrättelse- och 
spaningsarbete, identifiera, gripa och 
lagföra ett stort antal yrkeskriminella i 
staden. Tack vara polisens effektiva arbete 
kunde även flera av de mord som tagit 
plats i Malmö lösas. Operation Alfred 
bidrog även till att polisen var väl syn-
lig. Våld i offentlig miljö minskade med 
närmare 30 procent och de kriminella 
punktmarkerades. Det var en tid då det 
var hårt och svårt att vara brottsling i 
Malmö! Nu har dock operation Alfred 
kommit till sitt ände och de resurser som 
tidigare getts till Malmöpolisen har dra-
gits tillbaka. Trots det har Malmöpolisens 

kvinnor och män tålmodigt, engagerat 
och hängivet arbetat för vår och Malmös 
säkerhet. Det räcker dock inte och nu 
måste vi som politiker ta vårt ansvar! 
Det är vi som ger polisen de resurser och 
verktyg som behövs för att de skall be-
kämpa brottslighet och upprätthålla lag 
och ordning. Både justitieminister Beatri-
ce Ask och rikspolischef Bengt Svensson 
har tidigare lovat Malmö fler poliser och 
en större budget. Detta har inte bara ute-
blivit och tyvärr ignorerats, men tvärt-
emot har Skånepolisen fått i uppdrag att 
spara mellan 70 och 90 miljoner kronor, 

vilket i sin tur betyder att de mer än 200 
polisaspiranter som kommer att tas emot 
av Skånepolisen under 2014, kommer bli 
en stor ekonomisk förlust då de ej kan 
bekostas. Dessa förödande besparingar 
kommer även ha en direkt negativ effekt 
på Malmöpolisen och dess kamp mot 
den grova brottsligheten.

Med det sagt är då frågan, har vi råd 
att inte stödja Skånepolisen i allmänhet 
och Malmöpolisen i synnerhet med de 
resurser som behövs för att bekämpa den 
grova brottsligheten? Med tanke på vad 

alternativet är, och som vi redan erfarit 
under åren 2010 och 2012, måste svaret 
bli ett rungande Nej! Regeringen och 
rikspolisen måste ta situationen i Malmö 
på allvar. Vi är skyldiga att erbjuda våra 
medborgare bästa möjliga skydd, och 
att säkerställa deras vardag. Samtidigt 
går våra poliser i de främsta leden för att 
skydda oss, och till dem är vi skyldiga 
vårt fulla, ovillkorliga stöd.

Ardavan Khoshnood (KD)
Ledamot polisnämnden Malmö

  Mattias Grängzell (KD)
Tf. ordförande KD-Malmö
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Finansminister Anders 
Borg säger i en intervju i 
Svenska Dagbladet att han 
tycker det är konstigt att 
det finns hinder för att an-
vända jordbruksmark för 
bostadsbyggen.

Vi i Centerpartiet menar 
däremot att jordbruks-
marken måste skyddas. 
Jordbruksmarken behövs 
för att stärka vår självför-
sörjningsgrad som i dag är 
låg inom vissa livsmedel 
vilket gör att det impor-
teras mat som ofta fram-
ställs med mindre krav på 
miljö och djurskydd. 

Vi har sedan 1900-talets 
början förlorat mer än 1.2 

miljoner hektar åkermark 
och det går åt cirka 1 mil-
jon hektar mer åkermark 
än vi har tillgång till för 
hela vår livsmedelskon-
sumtion. 

Med endast dessa två 
siffror kan man se att jord-
bruksmark måste skyddas. 
q Jordbruksmark är en 
ändlig resurs precis som 
olja eller kol vilket innebär 
att det bara finns en viss 
mängd. Jordbruksmark 
som bebyggs är ofta förlo-
rad för all framtid. Istället 
för att bebygga mer jord-
bruksmark bör vi sträva 
efter att förtäta våra städer 

och bygga på höjden och 
på så sätt inte ta bördig 
mark i anspråk. 
q Skåne har uppemot tio 
gånger bördigare jord än 
andra områden i Europa 
och Malmö har nästan 
lika stor area som Köpen-
hamn men mycket mindre 
befolkning. Ändå tas ofta 
ny mark i anspråk när våra 
svenska städer ska expan-
dera istället för att bygga 
högre och tätare och på så 
sätt få en effektivare an-
vändning av marken och 
en bibehållen livsmedels-
produktion.
q I framtiden kommer all 
jordbruksmark som vi kan 

få tag i behövas för mat-
framställning när oljepri-
serna stiger och transpor-
ter i samma mängd som i 
dag blir omöjliga samtidigt 
som befolkningen ökar.

Dessa tre punkter visar 
tydligt varför jordbruks-
marken måste skyddas. Vi 
som unga centerpartister 
anser att jordbruksmark 
även i framtid ska åtnjuta 
ett högt skydd mot explo-
atering för att vi unga ska 
kunna känna framtidstro 
inom de gröna näring-
arna.

Rasmus Pettersson (C)
Patrik Davidsson (C) 

Centerpartiets ungdomsförbund 

Jordbruksmarken måste skyddas

Insändarskribenterna vill skydda den värdefulla jordbruks-
marken.  FOTO: SCANPIX/ARKIV

Malmöpolisen gör ett bra jobb och vi är skyldiga dem vårt fulla stöd, skriver debattörerna.   ARKIVBILD


