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Manne Gerell, som forskar på gängkriminalitet. Foto: Johan Nilsson/TT/Arkiv

Malmö testar Glasgows 
metod mot gängvåldet
Glasgow har drastiskt fått ner 
antalet mord och knäckt gäng-
kriminaliteten. Ett sätt som 
tros ha bidragit är att visa bil-
der på brottsoffer för gäng-
medlemmar – något som tes-
tas även i Malmö. Det berättar 
forskaren Manne Gerell.

Jan Majlard
jan.majlard@svd.se

SvD har rapporterat om hur skot-
ska polisen i  samarbete med 
många andra aktörer har knäckt 
gängkriminaliteten i Glasgow.

Ett av momenten består av att 
gängmedlemmarna sitter och 
lyssnar på de som drabbas av  
eller arbetar med våldet, i så kall-
lade ”call ins.”

Detaljerade bilder av skador vi-
sas upp för att illustrera hur 
akutsjukvården påverkas och att 
läkare hindras från att ta hand 
om andra patienter.

Manne Gerell är docent vid 
Malmö universitet och forskar 
om brottslighetens geografi, 
gängvåld och utsatta områden. 
Han berättar att polisen i Malmö 
använt sig av liknande metoder 
i sitt framgångsrika projekt ”Slu-
ta skjut”.

– Det har varit scenarier som 
till exempel att femåringar där-
för inte får sin operation, säger 
han.

Skjutningarna i  Malmö har 
minskat radikalt sedan 2017.

– Då hade vi tre gånger fler 
skjutningar än exempel till Stock-
holm. Det är en jättepositiv ut-
veckling. Men vi ska komma ihåg 
att Malmö startade från en väl-
digt hög nivå, säger han.

”Sluta skjut” bygger på en ame-
rikansk förlaga under namnet 
”Group Violence Intervention” 
i våldsutsatta städer i USA. Den 
går i stort ut på följande:

Att föra fram ett moraliskt bud-
skap från samhället att våld inte 
tolereras.

Att framföra att framtida vålds-
handlingar får lagliga konse-
kvenser.

Att erbjuda hjälp från social-
tjänsten till de som vill ha det.

Metoden utgår också från att 
intern gruppdynamik och heders-
tänkande på gatunivå driver vål-
det mellan kriminella grupper 
och individer.

Det är enligt Manne Gerell inte 
statistiskt signifikant bevisat att 
”Sluta skjut” ligger bakom hela 
förändringen. Projektet är ett 
samarbete mellan polisen, krimi-
nalvården, Malmö stad och med-
borgare i  syfte att förebygga 
skjutningar och göra det lättare 
för den som vill bort från ett våld-
samt liv.

Vilka åtgärder är viktigast 
framöver i Sverige?

– Att stoppa påfyllnaden till 
gängen. Vilket ofta sker i skolor 
i utsatta områden. Här har Mal-
mö lyckats bra i ett område som 
Rosengård. Nattvandringar och 
frivilligverksamhet kan också 
nämnas.

Även om polisen behöver hjälp 
för att kartlägga och stoppa gäng-

kriminalitet är den också ansva-
rig myndighet.

– En åtgärd är att jaga vapen, 
det tenderar att minska skjut-
ningarna. Samt att bura in de 
som skjuter. Det  är många som 
går fria, säger Manne Gerell, som 
just nu samarbetar med polisen 
i Oslo gällande utsatta områden.

– Det har varit några skjutning-
ar även här på sistone. De vill  
absolut inte få det som i Sverige.

Ardavan Khosnood, krimino-
log vid Malmö Universitet som 
även är utbildad specialistläkare 
i akutsjukvård, forskar inom pro-
filering, kriminalunderrättelse 
och grova våldsbrott. Han  beto-
nar vikten av både kort- och lång-
siktiga åtgärder.

– I det snabba perspektivet 
handlar det om polis och batong, 
att få bort de kriminella från  
gatan. Lagstiftningen måste i det 
sammanhanget få ett starkare 
mandat. Jag var ute och föreläste 
om gängkriminaliteten i dag. 
Många elever tyckte det var galet 
att vi inte kan göra något. Dess-
utom krävs det att rättegångar 
blir snabbare, säger han.

I det längre perspektivet pekar 
Khosnood – som även medverka-
de som ambulansförare i drama-
serien ”Tunna blå linjen” om 
 polisers krävande vardag i Mal-
mö – på tre punkter:

– Det handlar om skola, social-
tjänst och psykiatri. Redan 
i mycket tidiga år, som på dagis 
eller lågstadiet, måste vi kunna 
fånga upp barn som visar anti-
sociala tendenser. Som till exem-
pel att de röker.

Nyrekryteringen till kriminella 
gäng sker också ofta i unga år.

– Orosutredningar måste kun-
na leda till något och inte som nu 
bara läggas ner när individen är 
under 18 år, tillägger Ardavan 
Khosnood. ª
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Expresident 
undersöks
Georgiens expresident och 
oppositionsledare Mikhail 
Saakasjvili, som hungerstrej-
kat i nära tre veckor, ska  
undersökas av ett läkarteam, 
uppger hans advokat. Läkare 
har uttryckt oro över ”bestå-
ende skador” på Saakasjvilis 
hälsa och vid tisdagens  
undersökning ska det avgöras 
om han ska läggas in på sjuk-
hus. 53-årige Saakasjvili åter-
vände den 1 oktober till sitt 
hemland efter mer än åtta år 
av självvald exil i Ukraina. 
Han greps och fängslades kort 
efter det.  TT-AFP

96-åring åtalas 
för nazistbrott
I går inleddes rättegången 
mot 96-åriga Irmgard Furch-
ner, en tidigare sekreterare 
i ett tyskt koncentrationsläger, 
som anklagas för medhjälp 
till mord på över 11 000 männ-
iskor. Enligt åtalet har hon 
”hjälpt och stöttat de ansvari-
ga för lägret i det systematiska 
dödandet av de som satt 
fängslade där mellan 1943 och 
1945, i sin  funktion som steno-
graf och maskinskriverska på 
lägerkommendantens kontor”.

Hon är den första kvinna 
som åtalas för brott kopplade 
till Hitlerväldet på flera 
 decennier. TT-AFP-AP

Blommor och ljus vid den matbutik där gärningsmannen angrep fle-

ra personer. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Norsk polis: Espen Andersen 
Bråthen kan vara psykiskt sjuk
Norsk polis tror att Espen 
 Andersen Bråthen var psykiskt 
sjuk i samband med morden på 
fem personer i Kongsberg. Nu 
ska mannens sjukdomshistoria 
granskas.

Statsförvaltaren, motsvaran-
de en svensk landshövding, för 
Oslo och Viken har meddelat 
Kongsbergs kommun och sjuk-
vårdsförvaltningen att den 
misstänkte mördarens kontak-
ter med vården ska utredas.

Utredningen väntas vara klar 
inom ett halvår, rapporterar 
norska medier.

”Till att börja med efterfrågar 
vi information om den gripnes 
kontakt med sjukvården från 

januari 2018 fram till i dag”, 
skriver statsförvaltaren i ett 
pressmeddelande, enligt 
 nyhetsbyrån NTB.

Det som efterfrågas är 
37-åringens sjukjournaler och 
en förteckning över kontakter, 
behandlingar, provsvar, åtgär-
der och liknande.

Kommunen ska svara senast 
den 8 november och specialist-
sjukvården den 6 november.

Det var i onsdags i förra veck-
an som fyra kvinnor och en 
man mördades i Kongsberg. 
Morden skedde både på offent-
lig plats och i offrens hem. 
Minst tre personer skadades 
i dådet. TT

8,6
miljoner kronor begär kid-
napparna för var och en av 
de bortförda missionärer 
som försvann i Haiti i hel-
gen, enligt den haitiske jus-
titieministern Liszt Quitel. 

De kidnappade är tolv 
vuxna och fem barn. 16 per-
soner är från USA och en 
från Kanada. Missionärerna 
och deras familjer kidnap-
pades i en förort till huvud-
staden Port-au-Prince i lör-
dags. TT
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Må ditt president-
skap, din makt 

och dina ambitio-
ner begravas 

långt ner i jordens 
inre.

Vedat Sorli om Turkiets presi-

dent Recep Tayyip Erdogan på 

Facebook. För det uttalandet 

fick Sorli ett års fängelse 2017. 

Nu kräver Europadomstolen 

för mänskliga rättigheter 

i Strasbourg att Turkiet ändrar 

förolämpningslagen. TT-AFP


