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AKTUELLA FRÅGOR

År efter år har regeringen med stöd av M, KD, SD och till en del L fortsatt att förlänga gränskontrollerna. Utan att kunna svara 
på om det är effektivt. Utan att kunna visa tydliga resultat, skriver Niels Paarup-Petersen. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

”Flytta poliserna från gräns-
kontrollerna till Malmös gator.”
■ Malmöbornas trygghet får inte 
vara något som offras på opini-
onsmätningarnas altare. 

Det skriver Niels Paarup-Peter-
sen (C), riksdagsledamot.

I 
november beslutade polisens 
nationella operativa avdelning 
om en så kallad nationell sär-
skild händelse i Malmö – Ope-

ration Rimfrost. Målet är att minska 
skjutningar och sprängningar. Som 
en del av Rimfrost kommer poli-
ser och utredare från hela landet till 
Malmö och polisen att fokusera på att 
få bukt med de kriminella gäng som 
finns staden. 

Att sätta in extra resurser mot gäng-
en gav enligt polisen omedelbart ef-
fekt. Det är förstås glädjande, men 
kanske inte så överraskande. 

Kriminologen Ardavan Khoshnood 
påpekar att när polisen tidigare haft 
stora satsningar i stil med Rimfrost 
har de fått effekt (Aktuella frågor 
15/12). Han konstaterar också att när 
de extra resurserna har dragits tillba-
ka igen har det skjutvapenrelaterade 
våldet åter ökat. Det är lätt att liksom 
Ardavan Khoshnood fråga sig varför 
det skulle bli annorlunda när Rim-
frost tar slut och alla extra resurser 
dras tillbaka.

Ett effektivt arbete mot gängen 
kräver långsiktighet. Inte minst som 
Malmöbo undrar jag varför regering-
en fortsätter att satsa på ineffektiva 
gränskontroller när de poliser som 
kontrollerar pendlare skulle kunna 

delta i insatser mot gängen? Varför 
inte också i detta sammanhang rikta 
polisens resurser dit där de gör skill-
nad? 

Resultatet av insatserna under 
Rimfrost går att jämföra med resul-
tatet av breda kontroller vid gränsen 
mot Danmark. 

Enligt polisen beslagtogs  ett tjugo-
tal vapen under Rimfrosts första må-
nad. I samband med gränskontroller-
na mot Danmark har 4 vapen beslag-
tagits under två år. 

Under Rimfrost har 2 kg spräng-
medel beslagtagits. Enligt statistik 
från  Polisregion Syd har gränskon-
trollerna inte gjort att några spräng-
medel beslagtagits på två år. 

Cirka 150 tillfällen av innehav och 
eget bruk av narkotika har upptäckts 
under en månad med Rimfrost. 

Cirka 160 tillfällen av innehav och 
eget bruk av narkotika har upptäckts 
under två år med gränskontroller. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. 
Riktade insatser är mycket effektiva-
re brottsbekämpning än generella in-
satser vid landets gränser.

År efter år har regeringen med stöd 
av Moderaterna, Kristdemokrater-
na, Sverigedemokraterna och till en 
del Liberalerna fortsatt att förlänga 
gränskontrollerna. Utan att kunna 
svara på om det är effektivt. Utan att 
kunna visa tydliga resultat. 

Skjutningarna i Malmö har debat-
terats mycket under det gångna året. 
Misstroende mot en minister har 
byggts på våldet i Malmö. Tal efter 

tal från partiledare har handlat om 
mord och skjutningar i Malmö. Om 
en kallblodig avrättning av en mam-
ma. Om ett mord på en tonåring på 
en pizzeria. 

Men trots allt prat har det varit vik-
tigare för regeringen att låtsas som 
om gränskontrollerna säkrat gränsen 
mot Danmark, än att se till att använ-
da de polisresurser som avsätts så ef-
fektivt som möjligt. Det är signalpoli-
tik av värsta sort. 

Istället för att satsa på insatser som 
bidrar till att de kriminella gängen 
stoppas är det viktigare för regering-
en att skicka en signal till väljarna, 
även om den inte förändrar verklig-
heten.

Malmöbornas trygghet får inte vara 
något som offras på opinionsmät-
ningarnas altare. 

Regeringen och det  konservativa 
blocket, Moderaterna, Kristdemokra-
terna och Sverigedemokraterna, bör 
se till att gränskontrollerna upphör 
och flytta poliserna från gränskon-
trollerna till Malmös gator. 

Niels Paarup-Petersen

SKRIBENTEN

■ Niels Paarup-

Petersen (C) är 

riksdagsledamot.

KRÖNIKAN

”Beslut utan 
praktiska  
konsekvenser.”

D
et uppstod en 
lite märklig 
diskussion ef-
ter att jag i bör-

jan av november kritiserat 
den omtalade reklamfil-
men från Staffanstorps 
kommun, där människor 
uppmanades att flytta från 
Malmö till den lilla pend-
larkommunen i nordost.

Hur kunde jag, som inte 
ens bor i Malmös utsatta 
områden utan i Skurup, ha 
synpunkter på hur Malmö 
framställs? Hade jag inte 
själv flyttat till en kommun 
där invandringen är betyd-
ligt lägre än den i storstä-
derna?

Låt mig först slå fast det 
uppenbara. Det finns tusen 
skäl till varför människ-
or bosätter sig där de gör. 
Jobb, skola, närhet till släkt 
och vänner, boendekostna-
der, oväntade livsvändning-
ar – som alla sedan vägs 
samman och placerar oss 
i Skurup, i Rosengård, el-
ler i Hälsingland där jag är 
uppvuxen.

De flesta av oss kla-
rar, trots detta, att förstå 
att även om Sverige inte 
är likadant överallt ingår 
vi ändå i ett gemensamt 
sammanhang.

Men det finns  också en an-
nan intressant aspekt av re-
sonemanget, som sätter ett 
tydligt finger på den sym-
bolpolitiska Skånetrend 
vi har sett det senaste året. 
Det vill säga diskrepan-
sen mellan beskrivningen 
av Skurup och Staffans-
torp, som platser med låg 
invandring och avsaknad 
av de problem som kom-
mer med utsatthet och fat-
tigdom, och de främlings-
fientliga förslag som just 
nu läggs i dessa kommuner. 

”Vad fan är det som på-
går i Skåne?”, frågade sig 
Aftonbladets krönikör Oi-
sín Cantwell häromdagen, 
efter att Sverigedemokra-
terna i Trelleborg, med Mo-
deraternas stöd, på mån-
dagskvällen röstat igenom 
ett handskakningstvång för 
anställda i kommunen. Och 
efter att samma två partier 
i Skurup – dit jag alltså sägs 

ha flyttat för att undkomma 
invandrare – meddelat att 
det nu ska införas ett slöj-
förbud enligt Staffanstorps-
modell.

”I Trelleborg, Skurup 
och Staffanstorp måste 
nu tjänstemän antingen 
bryta mot lagen och riske-
ra att göra sig skyldiga till 
tjänste fel eller vara illojala 
och vägra att lyda politiskt 
fattade beslut. Ingen ro-
lig situation”, konstaterade 
Cantwell, med hänvisning 
till att besluten strider mot 
flera olika lagar och regle-
ringar. 

Bland annat grundlagen.

Men det kommer  knap-
past att hända. När denna 
tidning i början av hösten 
granskade vilka konsekven-
ser slöjförbudet i Staffans-
torp skulle få för kommu-
nens tjejer visade det sig att 
endast ett fåtal barn skulle 
kunna omfattas av beslutet. 
Och att inte ens de ansva-
riga politikerna förväntade 
sig något agerande om en 
tjej kommer med sjal till 
skolan. Beslutet kommer 
inte att få några praktiska 
konsekvenser, sade utbild-
ningsnämndens ordföran-
de Åsa Ekstrand (M) till tid-
ningen.

Nej, invandringen är inte 
hög i Skurup. Bara lite mer 
än var tionde kommunin-
vånare här är född i ett an-
nat land än Sverige. Knappt 
någon skulle beröras av ett 
slöjförbud, som ändå inte 
skulle kunna beivras. Och 
ändå låtsas Moderaterna 
och Sverigedemokraterna 
att det muslimska hotet är 
så stort att det kräver kom-
munala lagbrott. Hur ska 
de egentligen ha det?
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Krav i Trelleborg. 
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