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Ersättaryttrande
Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat bifall till motionen.
Det är glädjande att förvaltningen delar vår uppfattning om att anhöriga till personer
som befinner sig i kriminell livsstil ska erbjudas adekvat stöd och skydd. Vi vill
återigen betona vikten av att staden, tillsammans med rättsväsendet, måste göra allt
för att de familjemedlemmar som drabbas av gatuvåldet, och som har en närstående
som rör sig i kriminella miljöer, ska känna sig trygga med att de erbjuds hjälp. De får
inte lämnas ensamma i en oerhört svårhanterlig och traumatisk situation.
Skjutningarna och våldet fortsätter öka. Vi vet att 2020 var ett rekordår i antalet
skjutningar i region Stockholm och 23 personer dog i samband med skottlossningar.
Det är människoliv som fortsätter att skördas och våldet kryper nedåt i åldrarna. Barn
har flera gånger blivit ofrivilliga vittnen och i vissa fall offer för det grova våldet.
Bakom varje skjutning står ännu fler anhöriga, vänner och familjemedlemmar som
inte bara sörjer, utan också är rädda och oroade för sin familjs säkerhet. När våldet
ökar - ökar också den grupp av människor som direkt berörs och där måste staden
gå in och möta behovet av skydd och stöd till anhöriga. Ansvaret får inte falla mellan
stolarna. Det är oacceptabelt att personer som hotas av kriminella med stort
våldskapital inte ska få stöd från samhället
Vi vet att kunskapen om möjlighet till stöd för personer som lämnar kriminalitet och
deras anhöriga låg. Vi får i vittnesmål höra hur syskon, vänner och mammor vädjar
om hjälp och en trygg plats att vända till sig för att bearbeta vad de har varit med om.
Det är dessutom oerhört viktigt att den hjälpen som erbjuds är baserad på kunskap
och förståelse i frågan.
Södermalm saknar i dagsläge en egen insatsgrupp, utan väljer att köpa in en sådan
vid behov. Hur ska vi kunna öka kunskap och förståelse inom vår stadsdel då? Hur
kan vi öka kännedom om dessa stödinsatser och trygghetsarbete då? Nej, det går
inte. Det räcker inte. Vi vill poängtera att det behövs mer.

