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■ Barnens rätt till ett liv utan kriminalitet 
måste stärkas, på bekostnad av föräldra-
rätten. 

Det var en samstämmig åsikt bland 
paneldeltagarna i Sydsvenskans debatt 
om hur man kan stoppa nyrekryteringen 
till de kriminella gängen.

I skolan finns resurser, och 
det görs orosanmälningar 
till socialtjänsten även om 
ganska små barn, berätta-
de Sophie Johnsson, som 
är kurator på Rosengårds-
skolan.

– Sedan händer inte 
mycket, om föräldrarna 
tackar nej till insatser. 
Det skulle behövas någon 
sorts mellantvång där bar-
nen kan omhändertas fast 
de kanske bor kvar hem-
ma, sa hon och fick star-
ka applåder i den fullsatta 
lokalen.

– Vi måste satsa på bar-

nen, och inte bara titta på 
medan de går under.

Efter en vecka  då ett mord 
och flera sprängningar vid 
vanliga bostadshus skakat 
Malmö, var debatten med 
rubriken Våldet i Malmö 
extra aktuell. Kommunal-
råden Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S) och opposi-
tionsrådet Torbjörn Tegn-
hammar (M) var på plats 
för att diskutera åtgärder.

Men flera av besökarna 
hoppades få höra mer om 
åtgärder som faktiskt kan 
hindra att unga pojkar, 

som det oftast är, dras in 
i en gängidentitet så tidigt 
som 10–12-årsåldern.

– Vi är här för att vi är be-
kymrade Malmöbor. Men 
jag är särskilt intresserad  
av att höra vad skolkuratorn 
har att säga, jag tror att det 
blir lite andra infallsvink-
lar om man diskuterar vad 
skolan kan göra, sa Marie-
Christin Cronholm inför de-
batten i Folkets hus.

Samma ingång  hade Signe 
Andrén, som själv deltagit 
i läxhjälp på Rosengårds-
skolan i flera år och också 
i hemmet för ett par barn.

– Det är så många unga 
som kommer in på fel spår. 
Jag tror att man kan göra 
många saker tidigt, redan 
i årskurs två, för dem som 
är oroliga i klassen, säger 
hon och menar att föräld-
rarnas dåliga språkkunska-
per, tv-kanaler på arabiska 

och nedgångna bostadsmil-
jöer samverkar till utanför-
skap.

Sydsvenskans  kriminal-
reporter Joakim Palm-
kvist ledde panelsamtalet 
med kriminologen Arda-
van Khoshnood, kuratorn 
Sophie Johnsson och Ca-
trine Kaunitz, utredare vid 
Statens Institutionsstyrel-
ser (Sis) som driver landets 
ungdomsfängelser.

Tidigare insatser,  fram-
för allt från socialtjäns-
ten, efterlystes av alla. 
I 16–17-årsåldern, då de 
som döms för grova vålds-
brott hamnar på Sis insti-
tutioner, är det svårt att få 
unga att ändra riktning. 
Återfallssiffrorna för den 
gruppen är ”inga vackra 
siffror”, sa Catrine Kaunitz.

När politikerna äntra-
de scenen kom samtalet 
snabbt in på  polisnärvaro. 

Torbjörn Tegnhammar (M) 
vill se kommunala ord-
ningspoliser som kan agera 
förebyggande mot stök, rån 
och klotter. Katrin Stjern-
feldt Jammeh (S) hoppas 
på den nya polishögskolan 
i Malmö.

De var dock överens om 
att föräldrarnas ansvar be-
höver stärkas.

Katrin Stjernfeldt Jam-
meh tog även socialtjäns-
ten i Malmö i försvar och 
underströk att den gör sto-
ra insatser, men att det sak-
nas en del verktyg.

– Jag håller med om att 
det behövs någon sorts 
mellantvång, när föräld-
rarna kanske först ger sam-
tycke men sedan backar, sa 
hon.
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Sydsvenskans Joakim Palmkvist ledde panelsamtalet med kriminologen Ardavan Khoshnood, skolkuratorn Sophie Johnsson och Catrine Kaunitz från Sis.  FOTO: PATRICK PERSSON

SYDSVENSKANS DEBATT

Välbesökt debatt om gäng

”Jag jobbar med Studentstad 
Malmö, och det är klart att för 
våra studenter så har stadens 
trygghet också stor betydel-
se”, säger Zeynab Erdal.

Signe Andrén har varit lära-
re inom hälso- och sjukvård, 
och stöttar nu med läxhjälp 
på Rosengårdsskolan. Tidiga 
insatser måste till, tror hon. 
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