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Uttalande: Husbyrådet stöder
Mammornas manifestation mot
våldet: Vägen till trygghet kräver
jämlikhet och social rättvisa (HR
2021/01).
Hundratals föräldrar, skolungdomar och andra Järvabor samlades den 30
september till en mäktig manifestation mot våldet på Mynttorget som visade att
Järva sörjer och har fått nog av både skjutningar och det socialt segregerade
utanförskap som gängkriminaliteten orsakas av. Mammorna har lämnat över
egen 34-punktslista till riksdagen som ett alternativ till regeringens åtgärder mot
gängkriminalitet.
Mammornas manifestation har begärt att den dödliga gängkriminaliteten ska
behandlas som en nationell kris. Allt talar också för att förorternas
gängkriminalitet blir en huvudfråga i nästa års val, samtidigt som valdebatten
riskerat att urarta till en ytterligare stigmatisering av de boende i “socialt utsatta
områden” i en tävling där allt fokus ligger på fler poliser, hårdare straff och
övervakning.
De åtgärder som listas i regeringspartiernas 34-punktsprogram mot
gängkriminaliteten har enligt Husbyrådets mening ett alltför ensidigt fokus på
fler poliser och skärpta straff. Det är därför viktigt att vi boende på Järva och i
liknande områden nu höjer våra egna röster i valdebatterna i allians med alla
som vill kämpa för social rättvisa en förstärkt självorganisering.
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Mammornas manifestation är det hittills viktigaste initiativet i denna riktning,
som enligt Husbyrådet förtjänar alla järvabors helhjärtade stöd. Det är som
mammorna säger i deras pressmeddelande “ Föräldrar har fått nog och kräver
ett slut på det allt mer eskalerande våldet i Järva. Många unga men också barn
har förlorat sina liv under de senaste åren till följd av det ökande våldet.
Regeringen, kommunen och myndigheter verkar inte värdera våra liv och pratar
enbart om polisiära åtgärder, något som inte alls minskar på skjutningarna. Det
är uppenbart att regeringens åtgärder inte har fungerat”
Både högerpartierna och de nu styrande regeringspartierna blundar för sitt eget
politiska ansvar för en sedan 30 år alltmer splittrad, ojämlik och segregerad
samhällsutveckling där vinstintresset går före de sociala behoven.
Även om gängkriminaliten har flera orsaker är det i ett samhälle med socialt och
ekologiskt alltmer ohållbart skillnader i livsvillkoren mellan rika och fattiga som
kriminaliteten har brett ut sig hos ett skikt av killar och unga män utan
framtidshopp. Enligt en ny undersökning av Rädda barnen har Sverige idag till
och med den största skillnaden i barnfattigdom i hela EU.
Det är självklart att mördare och grova brottslingar måste gripas, lagföras och
straffas. Men den allra viktigaste uppgiften måste vara att förhindra en
nyrekrytering till de kriminella gängen med en politik för social upprustning som
kan ge barn och unga nytt hopp om en framtid med likvärdig utbildning, riktiga
jobb, gemenskap och social trygghet.
Andra huvuduppgifter måste vara att skapa en effektiv avhopparverksamhet och
ge alla unga som länge söndertrasat skolsystem har missat en andra chans till
utbildning och jobb.
Grunden för all trygghet i samhället är trygga och goda uppväxtvillkor samt
sunda och säkra miljöer – alltifrån hemmet till skolan, bostadsområden,
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arbetsplatsen och föreningslivet. Det är också civilsamhällets krav på många fler
öppna möteslokaler centrala. En viktig åtgärd som snabbt skulle stärka
civilsamhället vore att de boende åter får tillgång till de många idag stängda
eller uthyrda gårdslokaler som är byggda för hyresgästerna men idag är stängda.
Det är nu upp till de politiska makthavarna att visa sin respekt för det växande
engagemanget hos både föräldrar och ungdomar på Järva. Vi begär därför en
demokratisk dialog.
Husbyrådet vill stödja alla verkliga ansträngningar i våra områden för jämlikhet,
allas lika värde och social rättvisa. Därmed ansluter vi oss också till
andemeningen i de 34 sociala punkter som nyligen framförts av mammornas
manifestation.
Husbyrådet begär idag att mammornas manifestation följs av en organiserad
demokratisk dialog mellan ortens föreningsliv och ansvariga politiker i såväl
stadsdelen, som kommunen, regionen och staten.
Ned med vapen, rusta upp förorterna med en politik för jämlikhet och social
rättvisa!
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