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Nyamko Sabuni: En av våra viktigaste
demokratifrågor är att stävja våld i nära relationer.

DITT HEM ÄR DIN BORG 
INTE EN BROTTSPLATS

Filip Gustavsson
Vi måste ta
nätmobbning 
på större allvar

 4
TIPS

Vill du veta hur tryggt det är i Malmö?
Läs mer på sista sidan.
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Camila Kempe
Diskriminerings-
frågor är komplexa 
och känsliga

FILIP GUSTAVSSON CAMILA KEMPE
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UTMANINGAR

Tillsammans gör vi 
Malmö tryggare

Malmö är en attraktiv och spännande stad, mitt i öresundsregion 
med sina 3,7 miljoner invånare. Här möts olika världar. Hit fl yttar 
unga och företag och hit kommer många turister och besökare.

M
en den triv-
samma och 
d y n a m i s k a 
staden brottas 
också, likt an-
dra större stä-
der, med kri-

minalitet och organiserad brotts-
lighet. 

Kriminalitet som är förödande 
för alla, för dem som drabbas di-
rekt, men också för staden som 
helhet. Känslan av otrygghet ris-
kerar att skapa spänningar mellan 
olika grupper och sätter dessutom 
käppar i hjulen för tillväxt och ut-
veckling.

Årets trygghetsmätning visar 
att allt fl er malmöbor faktiskt kän-
ner sig trygga. Andelen som ut-
satts för brott minskar, och Malmö 
sticker ut i landet positivt med sin 
minskning av brott i off entlig mil-
jö. Men vi har fortfarande områden 
som upplevs som otrygga av mal-
möborna. 

Snabba ingripanden
För att alla i Malmö ska kunna kän-
na sig trygga kraftsamlar kom-
munen och polisen gemensamt. 
Vi styr om våra resurser och in-
satser dit de behövs som mest. Det 
handlar om att vara närvarande på 
de platser vi ser att utsattheten är 
som störst. 

Det handlar om att ingripa 
snabbt och samstämt och inte 
minst om att förebygga att unga 

människor hamnar i kriminella 
miljöer och sällskap. 
Vi arbetar mot alla former av kri-
minalitet men vässar nu vårt stöd 
och vår hjälp till dem som faktiskt 
blivit utsatta.

Vi ser att det fi nns fl era områden 
där vi tillsammans med andra de-
lar av samhället måste bli bättre. 
Vittnesstöd är ett exempel. Det är 
ett hot mot hela det demokratis-
ka samhället när grovt kriminella 
kan hota sig till frihet. 

Vidare så utvecklar vi våra insat-
ser för dem som bestämt sig för att 
lämna sitt kriminella liv, allt för att 
förebygga att de begår nya brott. 

Malmö ingår också i ett natio-
nellt pilotprojekt, bland elva andra 
städer, där vi arbetar med sociala 
insatsgrupper och fördjupar sam-
arbetet mellan socialtjänsten, sko-
lan och polisen.

Skärpt vapenlagstiftning
I arbetet mot organiserade brotts-
ligheten krävs dessutom kraftfulla 
åtgärder för att begränsa tillgång-
en på vapen. En skärpt vapenlag-
stiftning ger polisen eff ektivare 
verktyg att arbeta med. Infl ödet av 
vapen över gränserna måste stop-
pas. 

Vi ser också ett behov av att kun-
na använda trygghetskameror på 
ett annat sätt än i dag, på särskilt 
brottsutsatta eller otrygga områ-
den. En undersökning som kom-
munen låtit göra, visar att det 

fi nns ett starkt stöd bland malmö-
borna för kameraövervakning på 
off entliga platser.
Polisens och Malmö stads samar-
bete har intensifi erats de senaste 
åren och blivit mycket bättre och 
effektivare. Kommunala social-
sekreterare arbetar inom polisens 
organisation och representan-
ter från polisen sitter på plats hos 
Malmö stad och jobbar. 

Tillsammans kraftsamlar vi 
runt ungdomar i riskzonen och 
unga kriminella, organiserad 
brottslighet och kriminella nät-
verk, brottsofferstöd, drogföre-
byggande insatser och trygghets-
skapande åtgärder i den off entliga 
miljön och trafi ken. 

Krafttag mot brottsligheten
Samverkan mellan föräldrar, skola, 
polis och fritidsverksamhet spelar 
också en viktig roll. Polisens ökade 
synlighet och närvaro bidra till ett 
trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande arbete och samt ver-
kar för att förtroendefulla relatio-
ner skapas med elever, föräldrar 
och skolpersonal.

Vårt mål är att alla ska kunna 
känna sig trygga och säkra i Mal-
mö. Arbetet mot brottslighet sker 
på bred front, vilket också är poli-
sens och kommunens högsta prio-
ritet. 

Med våra gemensamma insatser 
tar vi fördjupat krafttag i kampen 
mot brottslighet.

”Medvetenheten om 
de olika problemen 
och samverkan mellan
olika instanser har 
medfört att brott i 
Malmö är på en ned-
åtgående kurva.”

Per-Erik 
Ebbeståhl
Trygghetschef i 
Malmö kommun.

VI REKOMMENDERAR

SIDA 6

Skyddande boende s. 12
Malmö kommun erbjuder ett skyddande 
boende för unga fl ickor och kvinnor som 
har blivit utsatta för hedersrelaterat våld.

Hela staden! s. 14
Den sociala dimensionen av hållbarhet
sviktar, menar krönikör Sven-Olof Isacsson.

■ Fördjupad samverkan
mellan skola, socialtjänst
och polis (SSP)

 ■ Lokala handlingsplaner 
utarbetas mellan stads-
delarna och närpolis-
områdena
■ Pilotsatsning på dialog 
mellan högstadielever och 
närpoliser
■ Nytt slags samarbete med 
lokala föreningar för att till-
sammans öka tryggheten i 
Malmö.
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Citera oss gärna, men ange källan.

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Vi får våra läsare att lyckas!

GODA RÅD FÖR EN TRYGG 
OCH SÄKER VINTER FINNS PÅ WWW.RSYD.SE

Nu tändas tusen 
juleljus...

          ...SKA DU ELLER VI SLÄCKA? 

Det krävs olika åtgärder 
när man jobbar ”motverka 
otrygghet” och ”jobba för 
trygghet”. I Malmö satsar
vi inom båda fälten genom:

Katrin 
Stjernfeldt 
Jammeh (S)
Ordförande brotts-
förebyggande 
rådet Malmö. 
Kommunalråd.
FOTO: MALMÖ STAD

Ulf 
Sempert
Polismästare 
i Malmö.

FOTO: POLISEN
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Vi tycker att årets julklapp ska gå till den som har 
det svårt. De som står utanför all den fi na samvaron 
i stugorna känner sig extra utsatta under julhelgen. 

Många familjer har varken ork eller råd att fi ra 
en riktig jul. Barnen drabbas mest, särskilt i hem 
där konfl ikter och missbruk lägger sordin på 
julstämningen. Hos äldre människor tränger sig 
ensamheten på mer än vanligt.

Frälsningsarmén hjälper till att skapa julkänsla. 
Vi delar ut julklappar, matkassar och varma kläder
– och bjuder in människor till varm gemenskap. 

Sätt in pengarna på Pg 90 04 80 - 5  
Märk inbetalningen ”Årets julklapp 2011”. 
Ditt bidrag gör skillnad för människor, under 
julhelgen och resten av året. 

God Jul och Gott Nytt år.
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Fråga: Vilken är den viktigaste frågan att hantera när det gäller 
jämställdhet?
Svar: Våld i nära relationer. Hemmet ska vara en trygg plats
–inte en brottsplats. Det är en av våra viktigaste demokratifrågor.

Det säger Nyamko Sabuni (FP), jäm-
ställdhetsminister och biträdande ut-
bildningsminister. Hon har engagerat sig 
mycket i problemet våld mellan man och 
kvinna samt hedersmord. Det är i snitt 17 
kvinnor varje år som mördas i Sverige av 
en närstående.  

– Samhället måste ställa upp och ge 
skydd åt utsatta kvinnor. Det handlar 
om förebyggande åtgärder och fortbild-
ning inom yrkesgrupper som kommer i 
kontakt med dessa kvinnor. Rättsväsen-
det måste bli bättre på att utreda och lag-
föra men också behandla förövarna. Det 
är också viktigt att tidigt lära barn re- 
spekt för andra människor. Här har skol-
ledningen en mycket angelägen uppgift i 
ett förebyggande syfte, säger Nyamko Sa-
buni.

Det finns också stora luckor inom 
forskningen. Brottsförebyggande rådet 
har fått medel att fördela till forskare för 
att få mer kunskap om både förövaren 
och offret.

”Stopptelefon”
Frågan som måste ställas är enligt jäm-
ställdhetsministern vad ska man göra 
för att dessa män ska sluta slå? Det räcker 
inte med att en kvinna lämnar förövaren, 
om en annan kvinna tar hennes plats.

Vi behöver bättre metoder och behand-

lingar för att män ska sluta slå. Det hand-
lar om att kombinera straff med behand-
ling. Även mansjourerna kan säkert ut-
vecklas. Regeringen har även satsat på 
en så kallad ”stopptelefon”, dit potentiel-
la sexualbrottsförövare kan vända sig för 
att få behandling.

– Lagstiftningen är viktig. Socialtjänst-
lagen har stramats åt och är i dag tving-
ande. Det är bra att det finns ideella kraf-
ter inom kvinnojourerna som möter och 
tar hand om offren, men ansvaret måste 
ligga hos kommunerna, säger Nyamko 
Sabuni. 

Orimligt förhållande
Stalkinglagstiftningen har skärpts från 
oktober 2011. Det är inte rimligt att det är 
offren som ska leva ett begränsat liv, kan-
ske bara med rörelsefrihet inom ett par 
kvarter, medan förövarna har obegrän-
sad rörelsefrihet. 

– Från och med nästa år införs det som 
kallas ”haverikommission”, det vill sä-
ga att varje gång en person mördas av en 
närstående, ska man utreda om det hade 
kunnat förhindras. När en kvinna mör-
das av en pojkvän eller make, är det ofta 
kulmen på en längre period av våld, kon-
takter med sociala myndigheter och po-
lisanmälningar. Har det brustit någon-
stans måste det rättas till. 

Samtliga discipliner måste samarbeta, 
polis, sjukvård, domstolar och så vidare, 
anser Sabuni. Det kan handla om kvinnor 

Ta krafttag mot
våld i nära relationer

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

FÖRÄNDRING

VÅLD I HEMMET

INSPIRATION

PROFIL

Nyamko 
Sabuni

 ■ Ålder: 42 år
 ■ Född: 

Kongoles, 
född i exil i 
Bujumbura, 
Burundi

 ■ Bosatt: 
Stockholm

 ■ Karriär: 
2010 Jäm-
ställdhetsmi-
nister och bitr. 
utbildnings-
minister (FP), 
2006-2010 
Integrations- 
och jämställd-
hetsminister. 
Riksdagen se-
dan 2002.

som i många år har sökt hjälp och gått 
från den ena myndigheten till den andra 
utan att ha fått det de har efterfrågat.

– Här måste vi få reda på var myndig-
heten har brustit i sin hanterig av de oli-
ka fallen.

Våldsverkarna och de utsatta finns i 
alla samhällsklasser. Vissa grupper är 
dock mer utsatta än andra. 

Skolan ska lära ut respekt
– Skolan är grunden för att lära barn 
respekt för sina medmänniskor, säger 
Nyamko Sabuni.

Det finns flickor som varje morgon går 
till skolan med en klump i magen. Den 
psykiska ohälsan ökar bland flickor. Det 
är oacceptabelt. Det är grundläggande 
att vi skapar en bra arbetsmiljö för alla 
barn oavsett kön. Men då handlar det om 
att vi vuxna är närvarande.

– Detta är ett prioriterat arbete för 
regeringen med satsning på forskning 
och utbildning i dessa frågor samt ett 
utvecklat stöd till våldsoffren, säger 
Nyamko Sabuni och tillägger:

Samtliga från samhället måste ha 
samma kunskaper och insikter för att 
kunna hjälpa i en våldssituation, annars 
är det lätt att offret söker sig tillbaka till 
sitt otrygga hem, för något annat alter-
nativ finns inte. 

FRÅGOR & SVAR

 ■ Vad kan samhället göra för 
att skydda utsatta kvinnor?
– Det handlar om förebyggande 
åtgärder och fortbildning inom 
yrkesgrupper som kommer i kon-
takt med dessa kvinnor. Det är 
också viktigt att tidigt lära barn 
respekt för andra människor. 

 ■ Vad kan man göra för de 
män som angriper kvinnor?
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BRA TIPS

”Lorem ipsum dolor sit 
amet con sectetus na
foae kriew forf.” 

Visst kan du…
Kombinera 
ditt tobakssnus 
med ett nyttigare 
energisnus
utan tobak och nikotin
Koffein Ginseng AntioxidanterMineraler Vitaminer

kickup.se

– Mansjourer kan säkert utvecklas 
mer för att verka för att män inte 
ska slå nästa gång. Det handlar om 
att kombinera straff med behand-
ling. 

 ■ Vad kan göras åt att en del 
män förföljer kvinnor?
– Stalkinglagstiftningen har nyli-
gen skärpts. Det anses inte rimligt 
att det är offren som ska leva ett 

begränsat liv, kanske bara med rö-
relsefrihet inom ett kvarter, med-
an förövarna har obegränsad rö-
relsefrihet. 

 ■ Hänger samhället med?
– Samtliga olika discipliner måste 

samarbeta, polis, sjukvård, dom-
stolar och så vidare. Vi måste veta 
var det brustit när kvinnor som i 
många år har sökt hjälp inte har 
fått det de har efterfrågat.

 ■ Vilka är mest utsatta när 
det gäller våld mot kvinnor?
– Våldsverkarna och de utsatta 
finns i alla samhällsklasser. Vissa 
grupper är mer utsatta än andra. 

Det är kvinnor med missbruk, äldre 
kvinnor, kvinnor med funktions-
hinder och invandrarkvinnor.

 ■ Vari ligger grunden för en 
sund utveckling?
– Skolan är grunden för att lära 
barn respekt. Lärare och vuxna i 
skolan måste stå upp för sitt le-
darskap. Det måste finnas vuxna i 
korridorerna och på rasterna.

” Skolan ska lära 
ut respekt.”

EN BRA ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
”Detta är ett prioriterat arbete för 
regeringen med satsning på forskning 
och utbildning i dessa frågor samt ett 
utvecklat stöd till våldsoffren.”
FOTO: PAWEL FLATO

MISSBRUK BLAND UNGDOMAR

Stark koppling
droger – brott
Redan en liten mängd alkohol 
kan vara för mycket för din ung-
dom. Många anser att ett glas 
vin per dag för kvinnor och två 
glas vin för män inte utgör nå-
gon risk. Definitivt är det för 
mycket för ungdomar, som ti-
digt kan skaffa sig dåliga vanor.

■ Märker du att ditt barn drick-
er alkohol varje dag eller stor 
mängd vid ett enstaka tillfälle så  
är det en allvarlig varningssig-
nal. Berusning är aldrig accepta-
belt när det gäller ungdomar. 

■ Den som dricker mycket eller 
använder droger riskerar i högre 
grad än andra att begå eller att 
råka ut för brott.

■ I sex misshandelsfall av tio 
har förövaren varit alkohol- eller 
drogpåverkad. Unga människor 
löper större risk att bli indragna 
i gatuvåld i samband med natt-
liv om de har alkohol i kroppen.

■ 2010 hade hälften av eleverna 
i årskurs nio varit berusade och 
alkoholkonsumenterna i gym-
nasiets andra år uppgick till 79 
procent bland pojkarna och 84 
procent av flickorna.

■ På gymnasiet hade 60 pro-
cent av pojkarna och 54 procent 
av flickorna med narkotikaerfa-
renhet upplevt brottsrelaterade 
problem jämfört med 23 respek-
tive 17 procent bland övriga.

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com
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INSPIRATION

OROANDE PROBLEM
Ett stort oroande problem 
är den ökade använd-
ningen av cannabis/hasch 
bland ungdomar.
FOTO: SHUTTERSTOCK

SKAPA
TRYGGHET

1
TIPS

Fokusområden
ska öka tryggheten

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets-
chef i Malmö kommun, vittnar om 
att upplevelsen av trygghet är sub-
jektiv. Det handlar mycket om den 
enskildes kunskap, historik och ti-
digare upplevelser i livet. 

– Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap gjorde en un-
dersökning om vad det innebär 
att känna sig trygg. De ställde frå-
gan: Vad krävs för att du ska kän-
na dig trygg? De intressanta sva-
ren blev: Fungerande ekonomi, ett 
jobb, fungerande familjeförhållan-
den, att vara frisk och vid god hälsa 
samt en meningsfull fritid.

– Detta är utgångspunkten i vårt 
arbete med att skapa trygghet i 
Malmö, ett långsiktigt projekt, 
en samhällsfråga, som involverar 
många.

Brotten minskar 
Intressant och hoppingivande är 
att andelen brott i Malmö i dag är 
låg och att brotten minskar. Den 
upplevda otryggheten blir mindre 
och utsattheten för brott avtar. 

– Det går med andra ord åt rätt 
håll, vi ligger på den gröna kurvan, 
säger Per-Erik Ebbeståhl.

– Det är alltid viktigt att varje män-
niska tar eget ansvar och gör sin 
egen riskbedömning. Fortfarande 
är det fl er människor som dödas i 
bränder och fallolyckor än som blir 
mördade. Många är rädda i trafi -

ken när det egentligen händer fl er 
olyckor i hemmet.

– Samarbete mellan olika in-
stanser är en förutsättning för att 
nå de uppställda målen. Vi har ett 
nära samarbete med polisen och 

en polis hos oss på halvtid för att 
säkerställa en bra samverkan. 

– Vi har också skapat ett samar-
betsavtal med fokus på fem om-
råden: Unga människor som är i 
riskzonen och på väg in i brottslig-
het, organiserad brottslighet, stöd 
till brottsoff er, droger som ökar allt 
mer, det off entliga rummet och 
hur det utformas.

Ökat drogmissbruk oroar
Ett stort oroande problem är den 
ökade användningen av cannabis/
hasch bland ungdomar. En drog 
som kan skapa en kronisk person-
lighetsförändring, speciellt om 
drogen används i tonåren då hjär-
nans uppbyggnad sker.

Eff ekten på hjärnan har beskri-
vits som; att den som använder 
hasch riskerar att inte fullt ut bli 
vuxen. 

Det fi nns ingen högstadieskola 
i Sveriges storstäder i dag som är 
helt drogfri. Droghanteringen är 
också en del av den grova organi-
serade brottsligheten. Detta är ett 
viktigt problem att ta tag i.  

– Medvetenheten om de olika 
problemen och samverkan mel-
lan olika instanser har medfört 
att brott i Malmö är på en nedåtgå-
ende kurva. Och vi fortsätter kon-
tinuerligt med vårt arbete, för en 
trygg och bra miljö, säger Per-Erik 
Ebbeståhl.

”Det går åt rätt 
håll, vi ligger på 
den gröna kur-
van.”

Per-Erik Ebbeståhl
Trygghetschef i Malmö kommun.

 ■ Fråga: Vad sker för att göra 
Malmö till en trygg stad? 

 ■ Svar: Samarbete utvecklas 
mellan olika instanser kring
viktiga fokusområden.

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

TRYGGARE SAMHÄLLE

MALMÖ

FAKTA

Unga i riskzonen
 ■ När det gäller ungdomar som 

är på väg in i brottslighet sam-
arbetar skola, socialtjänst, polis 
mycket nära.

Organiserad brottslighet
 ■ Förutsättningarna minskar 

genom att man uppmuntrar till 
att inte anlita företag med an-
knytning till kriminella organisa-
tioner och att stötta avhoppare i 
deras framtida liv.

Droger
 ■ Användningen av droger ökar. 

Bruk av cannabis/hasch påver-
kar hjärnan till personlighetsför-

ändringar och alkohol är ett pro-
blem allt lägre i åldrarna. Ingen 
högstadieskola i Sveriges stor-
städer är i dag drogfri.

Brottsoffer
 ■ Brottsofferstöd och hjälp till 

de utsatta. Hantera vittnen och 
stöd och hjälp för dem. Allt fl er 
vågar i dag inte vittna.

Det offentliga rummet
 ■ Att bygga en trygg stad hand-

lar om att bygga rätt, skapa mö-
tesplatser/arenor, där många 
med olika bakgrund har möjlig-
het att träffas och se varandra 
på ett naturligt sätt.
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VÅLD MOT ÄLDRE

Håll koll på äldres
blåmärken
Våld i nära relation hos äldre 
människor är ett tabubelagt äm-
ne men vanligare än vad man 
tror.

En studie visar att 50 procent 
av de som har en demenssjuk-
dom blir utsatta för någon form 
av våld. Men anmälningarna är 
få och många drabbade känner 
skam och vet inte var de kan få 
hjälp.

– Är man äldre hamnar man 
lättare i beroendeställning, vil-
ket ökar risken att bli utsatt för 
våld. Våldet kan också ha funnits 
tidigare i relationen och försvin-
ner inte bara med åldern, säger 
demenssjuksköterskan Anita 
Ohlsson.

Våld mot äldre kan vara fy-
siskt, psykiskt, ekonomiskt och 
sexuellt. Ekonomiskt våld kan 
vara när någon ska hjälpa till att 
betala räkningar men i stället 
tar pengarna själv.

En vanlig förklaring till våldet 
är vanmakt hos den vårdande 
partnern. 

Förebyggande arbete
Anita Ohlsson tror att kärnan 
i att förebygga är att hela tiden 
prata om ämnet – på arbetsplat-
ser, utbildningar, i media, – vilket 
ökar medvetandet och minskar 
tabun. Personalutbildning in-
om äldreomsorgen är också vik-
tig, så att kunskap och rutiner 
för hur man ska agera om man 
misstänker eller får veta att våld 
förekommer i en relation.

– Då blir det också ett förebyg-
gande arbete som är minst lika 
viktigt som det stödjande. 

Anhörigstöd, som exempelvis 
avlastning, kan få våldet att upp-
höra. Ekonomiskt våld kan före-
byggas genom att utse en god 
man.

Som utomstående ska man 
inte vara rädd för att ställa frågor 
och är man själv drabbad är det 
viktigt att våga be om hjälp.

– Vi måste ta detta på allvar. 
Att känna sig trygg är en rättig-
het som alla har.

FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER I KORTHET
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Välkommen till  
Malmö stads  

trygghetshotell

Välkommen att boka rum på 040-34 91 71
Vi finns på Rudbecksgatan 1, Limhamn, 2:a våningen

Vi finns till för dig som är folkbokförd  
i Malmö stad och i behov av social  

samvaro, trygghet, återhämtning efter  
sjukhusvistelse eller bara koppla av.

Välkommen från det år du fyller 70.

Generös

frukostbuffè!

Lunch och middag

serveras alltid

vid dukat bord

DET LILLAHOTELLET MED DET STORAHJÄRTAT

VÄLKOMMEN TILL

MALMÖ STADS
TRYGGHETSHOTELL

Har du en bra idé har vi både kapital och den affärsmässiga 
kunskap som krävs för att den ska bli verklighet. 

Playing for Change är en stiftelse startad av Kinnevik. Vi stödjer 
sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga. 
Vi hjälper till med det vi är bäst på – att driva och utveckla 
långsiktiga företag. Dessutom betalar vi ut lön. 

Har du en idé som kan göra underverk för barn? Läs mer och 
ansök på playingforchange.se senast den 12 januari.

KINNEVIKSFÄREN SÖKER FLUMMIG 
IDÉ ATT STYRA UPP.
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Filip Gustavsson är ofta ute på 
skolor och föreläser. Han har valt 
att fokusera på några priorite-
ringsområden för att föra närings-
livet närmare skolan. 

– Jag vill inte bara prata om våld 
och missbruk utan snarare om 
värderingar, synsätt, handlingar, 
attityder och beteenden. Se hur 
till exempel mobbning påverkar 
individen, klassen och samhäl-
let i stort. Jag syftar till refl ektion 
och konkreta exempel. Bland an-
nat hur mycket tid som försvinner 
på icke skolrelaterade företeelser 
som stök, bråk och snack på lektio-
ner. Vi kom fram till att 6-7 veckor 
försvinner per termin. Det är lika 
lång tid som ett extra sommarlov.  

Verksamhet mot våld
2008 startade Filip en verksamhet 
mot våld. Han kallar sin egen bak-
grund krokig med inslag av fel um-
gänge och missbruksproblematik. 

– Jag fi ck möjligheten att få rät-
sida på mitt liv genom ett behand-
lingshem. Jag såg ett akut behov 
av att aktivera en för bekväm be-
folkning som vuxit fram ur ett väl-

färdssamhälle. Jag skrämdes en 
aning av passiviteten, så jag ville 
bygga upp någonting nytt där du 
inte bara levde på bidrag från stat 
och kommun, utan göra tjänster 
åt näringslivet och samtidigt driva 
bra projekt. 

Dålig fingertoppskänsla
Mobbing är ett viktigt område för 
Filip och kanske framför allt det 
som pågår genom sociala medier. 
Han menar att den mobbning som 
börjar på kvällen framför datorn 
fortsätter nästa dag och att vi kan-
ske inte alltid ska klandra föräld-
rar, lärare eller samhället. 

– I dag råder en dålig fi nger-
toppskänsla hos skolungdomar 
när det kommer till var gränsen 
går mellan skoj och kränkning. 
Man förstår oftast inte hur mot-
parten tar en kommentar. Den ver-
bala och psykiska kränkningen 

är betydligt större än den fysiska. 
Mycket på grund av sociala medi-
er och den nya kommunikationen 
med sms och nätmobbning.

– Jag brukar ha en övning när 
jag är ute på skolor, där jag kastar 
en boll till en elev utan förvarning. 
Sedan frågar jag de övriga eleverna 
vad de tror han eller hon kände. Vi 
ger ofta bilden av att vi kan tolka 
hur de som tar emot kränkning-
arna känner genom att säga att 
det är på skoj. Genom individuella 
diskussioner får jag en helt annan 
bild, att det är fl era som känner sig 
kränkta i skolan. 

En långtgående relation
Filip anser att skolungdomar får 
för dålig information kring mobb-
ning. Att det inte räcker med att 
betala dyra pengar för någon orga-
nisation som kommer ut på skolan 
och bara håller en föreläsning.

– Många gånger är det dålig upp-
följning på informationen som 
sprids i skolorna. Det blir nästan 
alltid en engångsgrej som man 
hoppas att folk ska komma ihåg, i 
stället för kontinuitet och uppfölj-
ning. Jag jobbar med färre skolor, 
cirka 30 stycken, men vi har en tät 
och långtgående relation. För att 
ett jobb ska få resultat krävs utvär-
deringar för att se vilken eff ekt åt-
gärden har haft.

NÄTMOBBNING 
MÅSTE TAS PÅ 
STÖRRE ALLVAR
■ Fråga: Vad görs för att
förhindra kränkningar genom 
sociala medier?
■ Svar: Filip Gustavsson
jobbar i dag hårt för att
stävja mobbning genom
föreläsningar och diskussioner 
med skolelever.

MINDRE SNACK 
PÅ LEKTIONER

2
TIPS

 FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com

Filip Gustavsson
Driver sedan 2008 en verksamhet mot 
våld och är ofta ute och föreläser på 
skolor.

Årets nyckeltal

*

-54% -44% -85% +116%
Spädbarnsdödlighet Analfabetism Förlossningar utan barnmorska Företagande

Jordens bästa affärsidé

INVESTERA DU OCKSÅ W W W.H U NGER PROJ EK TET.SE
H U NGER PROJ EK T ET, T F N 08 -735 23 30, E -POST: I N FO@H U NGER PROJ EK T ET.SE, PLUSGIRO: 90 1997-7,  BA N KGIRO: 901-9977

Siffrorna kommer från Wakiso Epicenter i
Uganda och avser en femårsperiod, 2002 – 2007.

*
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– Mamma fick mig att börja fun-
dera på allvar. Hon blev sjuk när 
jag satt i fängelse och då bestäm-
de jag mig för att förändra mitt liv. 
Jag vaknade upp som 20-åring och 
insåg att jag inte kommit fram till 
någonting alls. Jag levde som en 
tonåring fortfarande, säger Alex.
Han fick också hjälp av en man 
som han inte vill nämna vid namn. 
Mannen blev som en styvpappa. 

– ”Du ska aldrig bli kriminell”, sa 
han och jag var rädd för att bryta 
hans ord. Kriminalitet är ett jobb, 
en vardag. Det ingår i en kriminells 
jobb att försvara sig hela tiden och 
hålla sig om ryggen. Kriminalitet 
är den sista utvägen för många när 
de känner frustration och att ing-
en annan hjälper dig. 

Ut i arbetslivet i stället
Alex menar också att kriminalite-
ten har blivit värre i Malmö sedan 
för många fritidsgårdar stängde. 
Han tycker dessutom att ungdo-
mar som inte vill gå i skolan och 
känner det som ett tvång ska ut i 
arbetslivet i stället.

– Samhället ska tänka mer på 
ungdomarna. Jag tycker inte man 
ska fortsätta tvinga på stökiga 
ungdomar skolan, utan få ut dem i 
arbetslivet. Strunta i skolan och låt 
de känna att de gör nytta i stället.  

I stället för avstängning så sätt 
dem i arbete, så att de jobbar och 
tjänar lite pengar. Samhället tjä-
nar dessutom mer pengar på nå-
gon som jobbar än någon som är 
stökig i skolan. 

Alex gav inte upp och har ordnat 
upp sitt liv de senaste åren. Han 
jobbar för tillfället på en byggfirma 
sedan två månader och känner sig 
mycket bättre. Men han kan inte 
låta bli att tycka att hans skola ha-
de fel taktik. 

– Skolan gjorde fel genom att ba-
ra bestraffa mig. Då lär du dig ba-
ra hat och att lärarna var emot dig. 
Om jag var lärare med fem elever 
och tre av dem var jätteduktiga så 
skulle jag fokusera på de två som 
inte är det. 

Ge aldrig upp 
Alex har några tips till andra som 
har befunnit sig och befinner sig i 
samma situation. 

– Ge aldrig upp! Och lev aldrig 
med två olika vägar. Välj alltid den 
väg du tror är bäst. Sedan har jag 
lärt mig att aldrig ha för stora för-
hoppningar, då kan du lätt bli mest 
besviken. Var lite mer osäker än 
säker. Testa gärna, för att se om du 
trivs med ditt val av till exempel 
jobb. Planera också inför framti-
den så du slipper börja om från noll 
hela tiden. 

”Jag bestämde 
mig för att 
förändra mitt liv”

 FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com

ÅRETS SÄKERHETSNÅL
Den 28 september hämtade Filip Gustavsson ut 
ett pris i Stockholm tillsammans med polisdistrikt 
och kommuner under kategorin ”Privatpersoners 
organisationer som gjort något extraordinärt”. 
Priset gavs till Antivåldsbyrån som var nominerad 
bland över 1 000 andra organisationer.
Priset heter ”Årets Säkerhetsnål”.
PHOTO: SHUTTERSTOCK 

Alex gillade inte skolans
regler och blev stökig för att 
få uppmärksamhet. Ingen 
lärare gav honom någon 
förklaring utan bestraffade 
honom hela tiden i stället. 
Skolgången blev tuff och en 
vecka efter att han fyllt 18 år, 
fick han ett 1-årigt fängelse-
straff för misshandel. I dag är 
han 24 år och på rätt väg igen.

”Skolan gjorde 
fel genom att 
bara bestraffa 
mig.”

BRANDSÄKERHET

Framgångsfaktor 
i det brand-
förebyggande 
arbetet inför 
juletider

Sedan ett par år tillbaka satsar 
Räddningstjänsten Syd stort 
på hembesök som en viktig 
del av det förebyggande arbetet. 
Hembesöken genomförs av 
brandmän och/eller flerspråkiga 
brand- och säkerhetsvärdar 
som berättar om vad man själv 
kan göra för att förebygga brand, 
men också vad man ska göra 
om det ändå händer. Boende får 
tips och råd om brandvarnare,  
brandfilt och brandsläckare, 
brandvarnaren blir kontrollerad 
så att den fungerar.

15 000 hembesök
”Den bästa olyckan är den som 
aldrig händer”, är devisen för det 
förebyggande arbetet.

Helst ska inga olyckor inträf-
fa alls, men om det ändå sker ska 
någon kunna agera.  

Målsättningen har varit 15 000 
hembesök per år och siffran är 
nästan uppnådd. Hembesöken 
ger också Räddningstjänsten 
stor möjlighet att skapa goda 
och nära relationer med med-
borgarna, liksom med stads- 
delar och alla de fastighetsbolag 
och fastighetsägare som man 
samarbetar med.  Det är näm-
ligen fastighetsägarens ansvar 
att se till att det finns en brand-
varnare i lägenheten – men det 
är den boende som ska se till att 
den fungerar.

FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER I KORTHET

Vill du veta mer? Ring oss på 020-20 20 40 eller maila marknad@taxi020.se.
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Sedan 2009 fi nns en sammanhål-
len diskrimineringslagstiftning. 
Lagen innefattar sju skyddande 
diskrimineringsgrunder: etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsätt-
ning, religion eller annan trosupp-
fattning, kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, ålder samt 
sexuell läggning.

Camila Kempe och Filippa 
Swanstein är båda verksamma i 
en förening som verkar mot dis-
kriminering och trots att de är po-
sitiva till att den svenska lagstift-
ningen bidrar till att öka samhäl-
lets förmåga att avgöra vad som är 
diskriminering ifrågasätter de de-
lar av den.

Lagen gör ingen skillnad
– Frågor kring diskriminering är 
komplexa och känsliga. Att diskri-
minera någon utan avsikt är lika 
illa som att göra det med uppsåt. 
Men lagen gör inte någon skillnad 
avseende uppsåten, säger Camila 
Kempe.

Kempe och Filippa Swanstein 
menar också att den svenska lag-
stiftningen inte heller alltid går 
i linje med deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna vilket 
kan leda till sammanhang där den 
enskilde inte skyddas alls. 

– Det är viktigt att försöka på-
verka dessa sammanhang. Exem-
pelvis ”Lagen om fastställelse av 
könstillhörighet i vissa fall” som 
bör förändras så att alla transper-

soner tillförsäkras rätten att själ-
va fritt ändra sitt juridiska kön ut-
an nuvarande krav på medicinska 
och/eller kirurgiska ingrepp. I det-
ta fall strider lagstiftningen mot 
våra mänskliga rättigheter, säger 
Camila Kempe.
Deklarationen om mänskliga rät-
tigheter bygger i sin tur på fyra 

grundläggande rättigheter, som 
måste uppfyllas och inkluderas i 
alla former av rättighetskonven-
tioner för att övriga rättigheter ska 
kunna åberopas och praktiseras.

Måste samverka
– Förbudet mot diskriminering ut-
gör den första av dessa principer. 
Rätten att inte bli diskriminerad 
är därför avgörande för alla andra 
dimensioner, perspektiv och ni-
våer av konventioner, lagar, trak-
tat med mera som rör mänskliga 
rättigheter. Och utan dessa grund-
läggande skydd blir andra frågor 
kring mänskliga rättigheter bety-
delselösa, säger Filippa Swanstein.

Enligt henne är en av de mest 
konkreta lösningarna mot diskri-
minering att olika aktörer i sam-
hället samverkar för att ifråga-
sätta, upplysa och opinionsbilda 
kring frågor som rör diskrimine-

ring.
– Samverkan är oerhört viktigt 

för att skapa mångfaldiga röster 
som lyfter problem och situatio-
ner till ytan, som många inte har 
kunskap och erfarenhet av. Det är 
också viktigt att kunskap om dis-
krimineringsgrunderna, dagens 
svenska lagskydd samt deklaratio-
nen om mänskliga rättigheter görs 
känd, säger hon.    

Hon förtydligar att ett annat sätt 
att påverka är om alla individer ut-
går från tanken att vi alla ibland är 
i minoritet.

– Vi har alla ett förhållande till 
varandra, till normer och till kon-
texter som borde ge en ödmjukhet 
inför människovärdet och allas
lika värde och rätt.

Stoppa diskriminering
genom  samverkan

NYHETER

YAMILE LINDGREN

redaktionen@mediaplanet.com

UPPLYS OCH 
BILDA OPINION

3
TIPS

”En trygg 
målsägande 
lämnar en säkrare 
berättelse vilket 
bidrar till ökad 
rättssäkerhet”
Det är svårt att veta hur 
man ska gå tillväga när 
man står inför en kom-
mande rättegång.
De brottsoffer som dä-
remot har blivit välinfor-
merade känner sig oftast 
tryggare och lugnare.

För att informera och hjälpa 
brottsoff er, vittnen och tillta-
lade har myndigheterna skapat 
ett webbaserat utbildningsma-
terial. 

Rundtur i domstol
Fiktiva miljöer med möjlighet 
till rundtur i domstol kombine-
rat med fi lmer och informativa 
texter ska ge en klar bild av hela 
rättsprocessen. Från polisanmä-
lan av brott till hur en dom trä-
der i laga kraft.

Rättegångsskolan är 
uppdelad i ett antal olika 
avsnitt:
■ Plattformen är uppdelad i 
ett antal olika avsnitt:
■
■
■
■
■
■
utsatthet

REDAKTIONEN

redaktionen@mediaplanet.com

Att bli utsatt för diskrimine-
ring innebär att människans 
mest grundläggande rättig-
het kränkts. Diskriminerings-
skyddet regleras bland annat
i internationella konventioner 
och i svensk lagstiftning.

Camila Kempe
”Att diskriminera någon utan avsikt är 
lika illa som att göra det med uppsåt.”

FILIPPA SWANSTEIN:
Samverkan är oerhört viktigt för 
att skapa mångfaldiga röster som 
lyfter problem och situationer till 
ytan.
FOTO: CAMILA KEMPE
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RÄTTEGÅNGSSKOLAN

Kriscentrum i mellersta Skåne

Har du svårt att
hantera din ilska?

046-35 50 71, kriscentrum@lund.se

Kriscentrum drivs gemensamt av kommunerna 
Lund, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma och Staffan-

storp samt Svenska Kyrkan.

Hjälp till dig som utövar
våld mot närstående

´
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INSPIRATION

Eleverna lär sig
hantera digitala vertyg

ATTRAKTIV STAD
Projektet Attraktiv stad tar 
hjälp av stadens ungdomar för 
att skapa en mer personlig och 
positiv bild av Landskrona.
FOTO: FREDRIK SVENSSON

Projektet Attraktiv stad tar hjälp 
av stadens ungdomar för att skapa 
en mer personlig och positiv bild 
av Landskrona. Attraktiv stad fi -
nansieras av Brottsförebyggande 
rådet och Landskrona stad. Syftet 
är att med fokus på ungdomar ska-
pa trygghet genom att stärka och 
utveckla den demokratiska pro-
cessen i Landskrona. 

– Det handlar om att på olika sätt 
ge ungdomar bättre förutsättning-
ar till infl ytande, säger projektan-
svarige Fredrik Svensson.

Elevledd redaktion
Attraktiv stad ska dels belysa de 
möjligheter som fi nns i Landskro-
na utifrån ett ungdomsperspektiv, 
dels skapa motbilder och matcha 
det våld som det skrivs om i media. 
Ungdomarna visar detta med hjälp 
av digitala medier. Som en del i 
projektet jobbar en grupp gymna-
sieelever från medieprogrammet 
och estetiska programmet en dag i 

veckan i en elevledd redaktion där 
de producerar sina egna bilder av 
staden, vilket ska komma andra 
medborgare till gagn, företrädes-
vis ungdomar. 

En bra mix
Elin Malmberg läser på mediepro-
grammet på Allvar Gullstrand-
gymnasiet och är en av åtta elever 
som ingår i redaktionen.

– Just nu har vi delat upp oss i 
grupper där vi försöker organi-
sera en facebooksida. Vi är alla 
olika människor från olika pro-

gram så det är en bra mix. Det ro-
ligaste är att det vi gör är på riktigt 
och kommer att visas för männis-
kor. Vi lär oss framför allt att tän-
ka efter in-nan vi gör någonting, 
eftersom det ska visas och läsas av 
en mängd människor. Du får ställa 
dig frågor som att ”kan det vi skri-
ver tolkas på fel sätt?”.

Parallellt med redaktionsarbe-
tet på Allvar Gullstrandgymnasiet 
samarbetar Attraktiv stad med den 
ideella föreningen VäL och projek-
tet LA Stories, som utgår från me-
toden Digital Storytelling.

Digital stories
LA är förkortning av Landskrona 
och samarbetet handlar om att 
cirka 70 elever från högstadiet på 
Dammhagskolan i Landskrona får 
en möjlighet att inför sin medver-
kan i Attraktiv stad att prova på di-

gitala medier, genom att göra så 
kallade digital stories; korta 

personliga berättelser som 
förstärks med hjälp av 

bilder, musik, ljud-
eff ekter och visuella 
eff ekter.

– Varje deltagare i 
LA Stories gör två di-

gitala berättelser i två 
olika workshops, där den 

första berättelsen har ett fritt 
tema och den andra ska hand-

la om mänskliga rättigheter, säger 
Fredrik Svensson.  
För deltagare från Attraktiv stad 

sker dessutom en koppling till 
Landskrona i den andra berättel-
sen. 
Syftet med samarbetet mellan Att-
raktiv stad och LA Stories är att 
högstadieeleverna från Attraktiv 
stad, förutom värdegrundsarbetet 
i sig, även ska lära sig hantera de 
digitala verktyg, som därefter an-
vänds i redaktionsarbetet tillsam-
mans med gymnasieeleverna. 

– Berättelserna som skapas och 
visas river murar mellan genera-
tioner, etniciteter och sociala bak-
grunder, vilket i sig är en grund-
förutsättning för ett demokratiskt 
och tryggt samhälle, säger Fredrik 
Svensson.

De får visa upp sin stad
I projektet Attraktiv stad är det 
viktigast att ungdomarna får en 
chans att visa det Landskrona som 
de bor i och upplever varje dag. Att 
de själva får visa upp sin stad uti-
från sina egna perspektiv. 

– I slutändan handlar det också 
om att jag som pedagog ska försö-
ka kanalisera ungdomarnas arbete 
på ett sätt som gör att de känner att 
det fi nns möjligheter i Landskro-
na. Ungdomarna är ju trots allt så 
mycket mer än enbart Landskro-
nas framtid, de är lika mycket nuet 
som vi andra, säger Fredrik Svensson.

Personliga berättelser av 
ungdomar i Landskrona ger 
motbilder till den ensidiga 
medierapporteringen om 
staden. Ökat inflytande hos 
stadens unga över berättel-
sen om deras stad ger dem 
verktyg att påverka utveck-
lingen av Landskrona.  

FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com
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SKYDDANDE BOENDE

Skyddande boende 
för unga flickor

Att lämna familjen är ett stort 
steg samtidigt som det oftast 
fi nns våld och hot under lång 
tid som ligger bakom beslutet. 
Flickorna är mycket pressade 
och mår dåligt i sina hem.

Grunden i familjens agerande 
är att skydda sin dotters oskuld, 
som i sin tur är kopplad till fa-
miljens heder. Här kan bröder, 
systrar, släkt och vänner till fa-
miljen upprätthålla hedern. 
Därför består det hedersrelate-
rade förtrycket av ett kollektiv.

Det handlar om en stor kultur-
krock. Därför är information om 
den svenska lagen viktig. Miss-
handel är ett allvarligt brott, 
men vad innebär misshandel 
och kontroll? Det handlar inte 
bara om märken på kroppen ut-
an också om att vara inlåst och 
att bli puttad på, att inte få träff a 
sina vänner, inte sminka sig el-
ler kunna ha moderiktiga kläder. 

Socialtjänsten kan förebyg-
ga våldet genom att arbeta med 
respektive familj för att stödja, 
men också informera om vad 
som inte är tillåtet i Sverige. 
Långsiktigt arbete med de utsat-
ta fl ickorna och unga kvinnorna 
är ytterst viktigt.

Många blir hjälpta
Många blir hjälpta ur proble-
matiken med dessa insatser och 
kan återvända till sin familj, där 
de ändå känner trygghet. Det 
fi nns dock ett stort mörkertal av 
utsatta fl ickor.

De fl ickorna som tar steget att 
lämna familjen är oftast mycket 
starka och modiga, men självfal-
let behöver de samhällets stöd 
och möjlighet till skyddat boen-
de när de är som mest utsatta.

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com
Elin Malmberg
Elev medieprogram
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Malmö stad erbjuder ett 
skyddande boende för 
unga flickor och kvinnor 
som har blivit utsatta för 
hedersrelaterat våld. Ett 
boende som flickor mellan 
16 och 22 år kan söka sig 
till i akuta situationer.
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Mörkt, kallt och 
ibland lite läskigt!
Är du en av dem som känner dig otrygg när 
du går hem själv i mörkret?

Med ila överfallslarm kan du känna dig tryggare. Det 
har en snygg design och kan bäras som en  accessoar på 
väskan för att ha det nära till hands. Du aktivererar det 
enkelt genom att dra i kedjan, det ger då ifrån sig ett 
öronbedövande alarm på 130 decibel. Alarmet låter som 
ett kvinnoskrik och får garanterat människor i närheten 
att reagera och angripare att skrämmas.

Välj mellan 6 snygga mönster. Besök vår webshop på 
mysafety.se redan i dag för en tryggare vinter. 

PERSONLIG INSIKT

”Ohållbara skillnader”

Malmö stad har under senare år blivit internationellt uppmärksammad för 
sitt framgångsrika hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Man har haft en 
ekonomi i balans under många år och skapat ekonomisk hållbarhet. Staden 
har vuxit rekordsnabbt och har nu över 300 000 invånare. En hög-
skola, en tågtunnel, en Öresundbro och Västra hamnen med Turning Torso har 
på kort tid förvandlat Malmö.

M
en staden är 
också kluven. 
Skillnaderna i 
livslängd mel-
lan olika delar 
av staden upp-
går till hela åt-

ta år. I Malmö liksom i Sveriges öv-
riga storstäder fi nns områden som 
långt mer än andra präglas av bo-
endesegregation, skolor med ett 
stort antal elever som inte klarar 
kraven, arbetslöshet, utanförskap, 
våld, brott och barn som far illa. 
Den sociala dimensionen av håll-
barhet sviktar.

Så hur kan Malmö bli en mer 
hållbar stad? Hur kan segregatio-
nen minska? Hur kan fl er barn 
och unga klara skolan? Det är någ-
ra av Malmös största utmaningar 
för framtiden. Frågor som den po-
litiskt oberoende Malmökommis-
sionen ska ge konkreta och veten-
skapligt underbyggda svar på.

Socialt hållbart Malmö
Kommission för ett socialt håll-

bart Malmö är den första av sitt 
slag i Sverige, men bygger på in-
ternationella förlagor, bland an-
nat från Världshälsoorganisatio-
nen. Vi har uppdraget att ta fram 
vetenskapliga rekommendationer 
till hur skillnader i hälsa i Malmö 
kan minska. 

Bidra till samhället
Som ordförande får jag ofta frågan 
om varför man ska minska skill-
nader i hälsa. Är det inte naturligt 
med skillnader? Jo, det kommer 
alltid att fi nnas skillnader i häl-
sa mellan människor. Men kan vi 
verkligen acceptera att de fortsät-
ter att öka?

Om vi vet att det går att påver-

ka, och det vet vi, så ser jag det som 
etiskt tvingande att faktiskt göra 
det. Det handlar inte om partipo-
litik, utan om humanism, etik och 
hållbar utveckling. Självklart fi nns 
det också en samhällsekonomisk 
vinst i att lyckas ta till vara på var-
je människas möjlighet att växa 
till sin fulla potential och bidra till 
samhället.

Sociala förutsättningar
Siktet för Malmökommissionen 
är inställt på hur kommunen kan 
påverka de sociala förutsättning-
arna för en bra hälsa. Hit hör de ti-
diga barnaåren, förskolan, skolan, 
privatekonomin, boendet, arbets-
livet, trygghet, tillit och de äldres 
situation. 

I slutet av nästa år föreslår vi 
skarpa åtgärder som kan påverka 
framtidens Malmö. 

För vi vet att det går att göra 
mycket mera för att varenda mal-
möbo ska få växa och leva upp till 
sin fulla potential. Och bidra till 
det hållbara Malmö.

”Det handlar om 
humanism, etik 
och hållbar
utveckling.”

HÅLLBAR STAD

Sven-Olof 
Isacsson

20%

Yrke: Professor emeritus, medicinska fakulteten 
vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö. Ordförande i kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö.

BRANDSÄKERHET

Räddningstjänsten satsar stort på skolan
I räddningstjänstens uppdrag in-
går allt mer socialt förebyggande 
arbete. Tanken är att söka upp och 
inleda samarbete med olika mål-
grupper där kan fi nnas speciella 
behov av hjälp och stöd.  Skolan 
ett viktigt område där det sker 
konkreta aktiviteter. Ulf Nilsson, 
produktionschef på Räddnings-
tjänsten Syd, berättar:

– Vi har infört funktionen när-
brandman, och kopplat en
brandman till enskilda skolor 
så att det fi nns en tydligt identi-
fi erad person som blir känd hos 
eleverna och kan skapa en rela-
tion. Men även vara ett stöd till
läraren när det är diskussioner 
om brandsäkerhet både i och ut-
anför skolan.

av sin högstadieperiod 
tillbringar ett antal elever 
från tre högstadieskolor 
på en brandstation.

MISSA INTE!

Ulf Nilsson är en av initiativ-
tagarna till nationellt uppmärk-
sammade och prisbelönta projek-
tet R.I.S.K (Räddningstjänsten i 
samverkan med kidsen). 

Projektet är ett samarbete mel-
lan Räddningstjänsten Syd och 
tre högstadieskolor och går ut 
på att ett antal elever under hela 
sin högstadieperiod tillbringar 
en dag i veckan på en brandsta-
tion. Målet är att ge ungdomarna
stimulerande utmaningar och 
flytta fokus från bråk till
samarbete. Räddningstjänsten 
Syd har även satsat på fl ersprå-

kiga brand- och säkerhets-
värdar för att arbeta med bo-
endesäkerhet i våra medlem-
skommuner. Värdarna har 
stor kulturell kompetens och
arbetar aktivt med olika mål-
grupper i kommunerna. De ut-
vecklar till exempel arbetet med 
hembesök inom bostadsområ-
den där det ofta brinner och de 
genomför utomhusaktiviteter 
och föreläsningar.

”Vi har infört funktionen 
närbrandman, och 
kopplat en brandman 
till enskilda skolor ”

FREDRIK SÖDERLUND

redaktionen@mediaplanet.com
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Landskrona
staden med många ansikten
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Foto: Jonas Stoltz/Landskrona stad

Foto: Thomas H Johansson

Foto: Thomas H Johansson

1500 nya bostäder ska byggas i Landskrona. Och här fi nns plats för än 
fl er. Nu inleder vi den första etappen av attraktivt och kustnära byggande.

I Landskrona � nns många möjligheter. Läget mitt i den expansiva öresundsregionen, ett 
aktivt centrum där gammalt möter nytt, den vackra kusten, � era storstäder inom pendlings-
avstånd gör Landskrona till en stad som många � er kan bo och verka i. Den moderna mixen 
av kulturer ger staden många ansikten – och här � nns plats för � er. 

Det nya Landskrona byggs med hållbarhet som ledord – såväl miljömässigt, arkitektoniskt 
som socialt. Bostäderna får goda bussförbindelser till centrum och järnvägsstationen.

Välkommen att vara med och forma ditt nya Landskrona!

landskrona.se

Japanhuset – Stadsbyggnadspriset 2010. 

Idébild på nya byggnader för Landskrona stad, Tengboms arkitekter

Foto: Anders Ebefeldt/Studio-e

Foto: Sara Ströberg/Landskrona stad
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Lite lugnande statistik för dig som 
undrar hur tryggt det är i Malmö.
Varje år gör polisen i Skåne en trygghetsmätning för att 

undersöka hur trygga människor känner sig i sitt när område, 

om de har utsatts för någon typ av brott och hur de upp-

lever att polisen hanterar lokala problem. 

Svaren på totalt 33 enkätfrågor sammanställs i ett 

trygghets index – kommun för kommun och område för 

område. 

För Malmös del är vi glada eftersom trygghetsmätningen 

för 2011 visar att allt fler malmöbor känner sig trygga och att 

andelen som utsatts för brott minskar kraftigt. 

Trygghetsmätningarna har gjorts under flera år och är  

ett viktigt redskap för att förebygga brott och förbättra 

närmiljön. Undersökningen ligger också till grund för ett 

fortsatt samarbete mellan Malmö stad och Polisen för att 

öka tryggheten i staden.

Vill du veta mer om hur människor upplever situationen  

i olika stadsdelar eller där du bor, kan du söka på 

”Trygghetsmätning 2011” och ladda ner undersökningen 

på www.polisen.se eller www.malmo.se. På Malmö stads 

webbplats kan du också läsa mer om vårt trygghetsarbete.

De senaste åren har andelen 

som utsatts för brott minskat 

i Malmö, samtidigt som fler 

människor känner sig trygga.
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