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Med anledning av de senaste månadernas skjutningar i Skarpnäck behövs akuta och
långsiktiga åtgärder. Kraven i denna lista har vuxit fram under många möten där hundratals
Skapnäcksbor har deltagit. Vi har ägnat timmar åt att formulera vad vi kräver för att lösa den
allvarliga situationen som har blivit vardag i Skarpnäck.
I de fall våra krav ligger utanför ramarna för stadsdelsnämndens ansvar och möjligheter vill vi
att stadsdelen ser till att inhämta den hjälp som behövs och vidarebefordra förslag dit de hör
hemma.
1. Ett center med möjligheter för unga vuxna
Ett samverkanscenter/aktivitetshus/resurscentrum där unga vuxna, tillsammans
med olika organisationer och aktörer, kan erbjuda unga vuxna möjligheter och
verktyg att utvecklas och få en annan utväg.
På en sådan plats skulle många aktiviteter kunna samlas. Läxhjälp utanför skoltid,
vuxenutbildning, mentorsprogram för unga vuxna, möjlighet att skapa kultur, musik
och arbeta med andra uttrycksformer samt hålla workshops med inbjudna
organisationer, föreläsare och andra. Det finns ett stort behov av olika former av
psykosocialt stöd och hjälp att söka och få jobb som kan mötas i detta center.
Vi ser också att ett center av detta slag kan nå de unga som fyllt 18 och som inte
erbjuds plats på våra fritidsgårdar. Fritidsgården som finns i Bagarmossen för äldre
unga räcker inte till. Just nu faller dessa unga vuxna mellan stolarna.
Vi tror också att ett sådant center kan vara en plats för att ta till vara på det lokala
näringslivet. Vi vet att många butiker, cafeer, restauranger och andra företag vill
engagera sig i att skapa ett tryggare Skarpnäck. I centret kan också kommunens
aktivitetsansvar (KAA) utvecklas med aktiviteter för de som vare sig har arbete eller
går på gymnasiet.
2. Ett aktivt trauma- och kristeam, satsa på ungas mentala hälsa
Vi kräver att det finns ett utbildat Kristeam alltid tillgängligt för att erbjuda samtal och
stöd till unga människor som upplevt trauma, som man ska kunna prata med
anonymt, med tystnadsplikt och sekretess. Vi vill att stadsdelen satsar resurser på
ungas psykiska hälsa på lång sikt.
3. Stötta unga att byta livsstil
Vi kräver att det erbjuds stöd och resurser som kan fånga upp unga som hamnat fel
och vill bryta med destruktiv livsstil. Vi vill att stadens avhopparverksamhet byggs ut
och finns tillgänglig lokalt, nära unga för att bygga förtroende hos dem, samtidigt som
den har ett nära samarbete med socialtjänst, polis och insatser där unga kan få
arbete, praktik och utbildning. Det är viktigt med lokal förankring och att det är
personer som de unga kan få förtroende för. Helt enkelt goda förebilder som ett
alternativ till en destruktiv livsstil. När det gäller aktiva insatser att få unga att sluta
använda vapen, skulle vi gärna se att stadsdelen tog del av aktuell forskning och vad
Brottsförebyggande rådet, Brå, har att säga om vilka metoder som fungerar, till
exempel om Sluta Skjut-modellen som prövats i andra städer.

4. Arbete åt unga
Stadsdelsförvaltningen behöver vara en aktiv part i att ge jobb till unga vuxna i
Skarpnäck, exempelvis sommarjobb och ungdomsanställningar. Rusta upp
Skarpnäck och gårdarna och anställ de unga vuxna för detta till exempel via
Stockholmshem.

5.

Öppna upp våra lokaler
Låt Kulturhuset och andra lokaler på fältet bli de tillgängliga, aktiva och inkluderande
mötesplatser som de är skapade för att vara. Att använda förvaltningens lokaler på
Skarpnäcksfältet ska vara kostnadsfritt för nätverk och föreningar som arbetar för att
aktivera och stötta unga, unga vuxna och föräldrar i sin föräldraroll. Tillsätt resurser
för Kulturhuset att öppna upp sin musikstudio. Framförallt uppmanar vi till att bjuda in
unga för att skapa aktiviteter för unga.

6. Förebyggande insatser

Vi kräver att Skarpnäck får fältassistenter som kan bygga relationer med de unga
vuxna i Skarpnäck. Låt våra barn och ungdomar tryggas med hjälp av metodiskt
förebyggande arbete, där syftet är att ge alla en trygg och meningsfull uppväxt i vår
förort och att minska risken att falla in i kriminalitet. Nuvarande modell med
fritidslotsar och områdesvärdar har inte varit tillräckliga. Vi vill till exempel se att
stadsdelen lägger resurser på öppen förskola här på fältet och att parkleken
bemannas igen.
Vi tror att hela arbetet med det s.k. Skarpnäckslyftet behöver ses över och
kompletteras med varaktiga insatser från stadens sida som syftar till att tidigt se
behov och sätta in rätts sorts insatser för barn och unga samt deras familjer. Vi tror
mycket på samverkan inom staden och med andra aktörer. Det viktiga är att det
etableras insatser som finns kvar över tid och som därmed kan bygga upp bra
relationer med oss som bor här på fältet. Vi vill också att det görs ett tydligare
förebyggande och främjande arbete för att motverka ojämlikhet, strukturell rasism och
diskriminering som på olika sätt påverkar ungas möjligheter.

7. Stöd till föräldrar
Föräldrar vars barn och unga hamnat i gängkriminalitet eller i riskzon behöver mer
stöd. Gör befintliga resurser för föräldrar kända och tillgängliga på Skarpnäcksfältet.

8. Ge alla barn och elever lika villkor

Lagar, policy och konventioner som Skollagen, Lgr22, Diskrimineringslagen och
Barnrättskonventionen lyfter alla barns lika rättigheter och möjligheter till en likvärdig
utbildning oberoende av bakgrund, sociala ursprung eller ställning i övrigt. Vi kräver
att stadsdelen satsar på fortbildning för skolledare och personal inom skola,
fritidsverksamhet, förskola och annan barnomsorg för att säkerställa att lagkraven
efterlevs i Skarpnäcks skolor. Ge personalen verktyg att, i samverkan med barn och
elever, arbeta praktiskt för alla barn och elevers lika rättigheter. Diskriminering och
ojämlika strukturer behöver förebyggas i skolan.

9. Utveckla läxhjälpsverksamheten
Skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna mot såväl psykisk ohälsa, som
kriminalitet. Vi vill ha obligatorisk läxhjälp på skoltid för alla elever från lågstadiet och
uppåt. Läxhjälpen ska bjuda in elever för samtliga av Skarpnäcksfältets grundskolor.
Läxhjälpen ska finnas på olika språk och och utgå från elevens lärandesituation.
10. Satsa på relationsbyggande polis
Vi vill ha riktig lokalpolis som kan bygga relationer med boende och unga. Satsa mer
på det istället för på väktare och annan bevakning. Då blir det också lättare att kunna
upptäcka brott eller förberedelser till brott. övervakning och hårdare tag utan
relationsbyggande och respekt för oss som bor här är kontraproduktivt.
11. Rusta upp vår förort
Rusta upp och se hur torgen kan göras mer trygga och levande. Involvera boende
och hyresgäst-/bostadsrättsföreningar, gör riktiga dialoger där boende tas på allvar.
En del har gjorts tidigare under åren, men ta ett samlat grepp och se vad som kan,
och behöver, göras nu.

