Motion av Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (Fi) om
ökat stöd till anhöriga drabbade av dödsskjutningar i Stockholm
Under 2018 inträffade 105 skjutningar i Stockholm varav 11 med dödlig utgång. Under 2019
har redan 9 personer skjutits ihjäl i Stockholmsområdet. För varje offer för dödsskjutningarna
finns också sörjande anhöriga, föräldrar och syskon som får leva med sorgen och saknaden
efter den som dött.
Efter den akuta sorgefasen är det många som upplever att stödet från samhället tar slut trots
att behovet av stöd inte upphör. Det kan handla om allt från rättsprocesser till sorgearbete.
Vi har också hört vittnesmål från anhöriga som är oroliga för unga personer i sin närhet som
genom sin livsstil riskerar att både drabbas av, men också vara den som utför dödligt våld. Att
vara anhörig till en kriminell person som kanske utsatt andra för våld och hot är ofta fyllt av
skam och skuldkänslor. Det är därför särskilt viktigt att dessa anhöriga får möjlighet till stöd.
Det kan handla om vägledning i vart de kan vända sig för att få hjälp och information om
socialtjänstens, polisens eller psykiatrins insatser, men också möjlighet att få träffa andra
anhöriga i samma situation.
Stockholms stad har ett antagit ett program för stöd till anhöriga 2017-2020. Det är ett, i
många avseenden, bra program som uppmärksammar vikten av stöd till anhöriga som vårdar
närstående i olika avseenden. Programmet omfattar närstående till personer som lider av
beroendeproblematik, men inte de som har kriminalitet som livsstil. Detta trots att anhöriga
till unga med en kriminell livsstil ofta spelar en avgörande roll för att få en ung person att
lämna våld och kriminalitet.
Vi vet sedan tidigare att mammor till offer för dödsskjutningarna i Stockholm och i andra
delar av landet har spelat en viktig roll i att uppmärksamma problemet med vapenvåldet mot
unga, och i att försöka förhindra det genom konkreta handlingar som nattvandring,
föreläsningar och manifestationer. Mammorna har gjort och gör ett ovärderligt arbete i
kampen mot vapenvåldet. Men stödet från samhället upplevs ofta vara bristfälligt och känslan
av ensamhet stor. Det är dags att Stockholms stad uppmärksammar och stöttar de anhöriga
som på olika sätt drabbats av vapenvåldet.
Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att:


Öka stödet till anhöriga som drabbats av dödsskjutningar i Stockholm samt inkludera
den målgruppen i stadens program för anhörigstöd.



Öka stödet till anhöriga till personer som har en kriminell livsstil för att stärka deras
möjligheter att hjälpa sina anhöriga till ett liv utan våld och vapen.
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