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Inför metoden GVI mot vapenvåldet

Under 2018 sköts 11 unga personer till döds i Stockholm, en siffra som riskerar att öka under
2019. Redan i april står det klart att flera unga människor hunnit mista sina liv till följd av
vapenvåldet, totalt har 8 dödsskjutningar skett i Stockholm på mindre än fyra månader.
Dödsskjutningarna måste få ett slut och den uppåtgående trenden vändas.

Den förra mandatperioden gjordes ett flertal satsningar för att få slut på våldet. Bland annat
infördes metoden MVP, mentorer i våldsprevention, för att komma till bukt med destruktiva
maskulinitetsnormer i skolan och lokala organisationer fick ökade medel för att kunna arbeta
trygghetsskapande i sina områden. Socialtjänst, sociala insatsgrupper, fritidsverksamhet och
fältassistenter fick förstärkning. Samtidigt satsade vi på att erbjuda andra framtidsutsikter för
unga genom riktade arbetsmarknadsåtgärder i ytterstaden. För att komplettera det långsiktiga
arbetet avsattes också medel för situationell trygghet såsom kameror och ordningsvakter. Det
är ett faktum att få vågar vittna mot vapenvåldet och då kan en kamerainspelning vara
avgörande för kommande brottsutredning.

Den grönblåa majoriteten behåller en del av våra tidigare satsningar men lägger ned andra.
Fokus i styrets trygghetsarbete är främst satsningar på den situationella tryggheten och det är
tydligt att det inte räcker.

Vi anser att staden måste göra mer för att få slut på vapenvåldet. I Malmö stad prövas nu
modellen ”Sluta skjut" som är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och
engagerade invånare för att få stopp på skjutningar och ge rätt stöd för den som vill bort från
våld och kriminalitet. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (Group
Violence Intervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. I Boston har
morden på ungdomar minskat med 63% sedan metoden infördes. Kärnan i modellen är ett
välkoordinerat samarbete och användningen av ”call in” samtal med nyckelpersoner från de
kriminella kretsarna som avtjänar sitt straff inom frivården. Antalet skjutningar minskade i
Malmö under 2018 och i mitten av april 2019 har ännu ingen skjutits ihjäl. Det är en tydligt
nedåtgående trend som vi också vill se i Stockholm.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att Stockholms stad, likt Malmö stad, inför nya arbetssätt mot skjutningarna med inspiration
från den amerikanska modellen Group Violence Intervention.
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