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Goda krafter räcker inte 
	  
Malmö har under det senaste året drabbats av ett flertal uppmärksammade och grova 
våldsdåd. Trots att Malmö generellt uppvisar en nedåtgående trend när det gäller våldsbrott 
i offentlig miljö och en uppåtgående trend kring den upplevda känslan av trygghet, är det de 
spektakulära våldsdåden som präglar malmöbornas vardag och den allmänna diskussionen 
om Malmö. Den senaste tidens händelser visar också att det i Malmö håller på att växa fram 
en parallell samhällstruktur, med egna normer och nu även en egen rättskipning. Detta är 
inte acceptabelt.  
 
Vi har alla, såväl offentliga organisationer som privata aktörer, föreningar och individer, en 
möjlighet att ta ansvar och påverka den pågående utvecklingen. Vi kan tyvärr också 
konstatera att goda krafter inte alltid räcker till, utan civilsamhället behöver stöd av en 
lagstiftning som tydligt styrker samhällets grundläggande värderingar. Utifrån de senaste 
månadernas ännu olösta mordfall ser vi det som allt tydligare att vår nuvarande lagstiftning 
inte fullt ut når upp till att möta den verklighet som finns i storstäderna idag.  
 
En samlad kommunstyrelse i Malmö har därför bjudit in företrädare från riksdag, regering, 
statliga verk, danska polisen med flera till ett sammanträde den 21/3 för att diskutera hur vi 
bäst bekämpar brottslighet och brottslighetens orsaker på samtliga samhällsnivåer, med så 
många aktörer som möjligt och utifrån ett enat samhälles samtliga verktyg och möjligheter. 
 
Kommunstyrelsen vill diskutera en reviderad vapenlagstiftning där straffsatserna för 
vapenbrott höjs och där sammanhanget i vilket ett illegalt vapen påträffas ska ges en 
avgörande betydelse för påföljden. Tullen bör också få tydliga direktiv och resurser för att 
aktivt minska tillgången på illegala vapen i samhället. Kommunstyrelsen vill också diskutera 
en förändrad kamerabevakningslagstiftning, där polis och kommuner ges möjlighet att 
använda kameror på ett sådant sätt att tryggheten ökar för majoriteten av befolkningen och 
polisens möjlighet att lagföra förbrytare förbättras. Slutligen vill vi att Ebo-lagstiftningen ses 
över då den bidrar till den ökande segregationen i våra storstäder. 
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