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Ledare
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Äntligen!
Efter mycket om och men
och diskussioner hit och dit är
den äntligen här: Första
upplagan av VMVTidning.
Väsby mot vålds egna tidning.
Du som medlem i
föreningen kommer att få denna
tidning varje gång en ny upplaga
kommer ut och vi hoppas att det
kommer att bli minst en till i år.
I tidningen kommer vi att
bjuda på en blandning av olika

”Nu får det vara
nog!”

Nu har det skett igen. Återigen
har Upplands Väsby hamnat i
fokus i riksmedia som våldets
plats. För oss i styrelsen i Väsby
mot våld var det fruktansvärt
att slå upp rikstidningarnas
nätsidor och läsa om
mordförsök på Grimstaskolan i
Upplands Väsby. Extra hemskt
då det är initiativtagarna till
Väsby mot vålds gamla skola.
Att något sådant ska kunna ske
i ens absoluta närhet är
skrämmande.

texter och bilder. Allt från
reportage om saker hänt inom
föreningen till undersökning och
intervjuer.
Vår förhoppning är att
tidningen ska ge dig som
medlem en bättre inblick i vad
som händer i föreningen genom
artiklar och reportage från våra
manifestationer och annat. Men
förhoppningen är att det också
ska vara ett redskap för att
stoppa våldet i Väsby. Här
Men tyvärr är det oftast så
att man inte reagerar fören
något sådant sker i sin närhet,
så var fallet när vi fick nog och
bildade föreningen. Våld hade
skett tidigare i kommunen men
det var inte fören en tjej blev
knivhuggen utanför där vi bor
som vi agerade. Vi kan bara
hoppas att nu när det skett så
nära en massa människor att
det blir sista gången som
Upplands Väsby upplever
något liknande. Det har varit
för mycket redan! Det får vara
nog nu! Väsby ska vara vår
plats inte våldets plats!

kommer vi genom intervjuer och
undersökningar belysa frågor
och lösningar till hur vi kan
stoppa våldet.
Detta första nummer
kommer såhär ett halvår efter
valet att publicera en
undersökning där partierna i
Upplands Väsby fått svara på
hur de ska göra för att minska
våldet under den här
mandatperioden.
Hoppas den uppskattas!
Våra tankar går till den
utsatta och hans familj men de
ska också gå till de i hans
närhet, hans skolkamrater,
lärare och deras nära. För när
något som det här sker så
skadar det så många fler än
bara den utsatta. Jag tror inte
att de som brukar våld vet hur
många som de egentligen
skadar.
Nu har det skett igen.
Återigen har Upplands Väsby
hamnat i fokus i riksmedia som
våldets plats. Låt det bli sista
gången! Låt Väsby bli vår plats
inte våldets plats!
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INTERVJU
Länspolismästare Carin
Götblad
av Väsby mot våld

Vad är den vanligaste
anledningen till gatuvåld?
- Oftast handlar det om unga män som
hamnar i en ordväxling med en
obekant person som urartar i en
misshandel. Det typiska brottet sker på
helgnätter och de inblandade är tyvärr
väldigt ofta berusade. Oftast handlar
bråket om triviala saker som att den
ene har råkat gå emot den andre eller
någon har bara tittat på ett sätt som
har uppfattats som provocerande.
Läser man brottsanmälningar så är det
väldigt vanligt att allt inleds med att
någon frågar en förbipasserande "vad
glor du på?". Tyvärr finns det också
personer som aktivt försöker provocera
andra för att framkalla ett bråk.
Har någon vän till dig blivit utsatt
för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du
då?
- Ja, mina barn har utsatts för gatuvåld.
Det var mycket obehagligt.
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Vad kan politiker fatta för kloka
beslut för att stoppa eller minska
gatuvåldet?
- Det finns massor att göra. Det kanske
viktigaste är att arbeta för att få
människor att sluta dricka stora
mängder alkohol. Det handlar inte om
att alla måste bli nykterister utan att få
människor att sluta dricka sig redlöst
berusade. Det är den här typen av
alkoholkonsumtion som är farlig och
ökar kraftigt risken för att man tar till
våld när orden tryter. Här har krogar
och restauranger en viktig roll att spela
genom att sluta servera personer som
blivit alltför berusade.
- För att komma åt ungdomsvåldet är
det viktigaste att föräldrar engagerar sig
mer i sina barns liv och har koll på vad
deras barn gör. Det handlar om att
fråga var de ska ta vägen, se till att de
inte dricker alkohol och att man som
förälder samarbetar med andra
föräldrar till exempel genom
nattvandringar. Självklart är det också
viktigt att skolan, socialtjänsten och
polisen arbetar aktivt och finns i
ungdomars närhet. Vi måste hela tiden
jobba aktivt med att föra över sunda
värderingar till ungdomar.
- Jag tror också att det finns anledning
att bli bättre på att hjälpa personer som
har ett hett temperament och svårt att

hantera sina aggressioner. Idag
vet vi genom forskning att det finns
effektiva behandlingsprogram för att
hjälpa människor med detta. Vi vet
också att medling – alltså där brottsoffer
och gärningsman möts för ett samtal
under ordnade former – kan vara ett
bra sätt att minska risken för att man vill
hämnas något man tidigare blivit utsatt
för.

dem aldrig. Se till att de kommer hem
på ett tryggt sätt. Är de unga – ring
föräldrarna.
Ha med ett sällskap när du är ute
på stan på helgkvällar och nätter. Är du
ensam så är du oftast mer sårbar. Det
gäller inte minst unga tjejer som riskerar
att utsättas för sexualbrott. Gå med
varandra hem, känner du inte någon
fråga några på bussen eller tunnelbanan
om ni kan gå tillsammans hem om du
Vad kan en vanlig människa göra känner dig otrygg.
Svälj din stolthet. I vissa
för att stoppa gatuvåldet?
ungdomskretsar
idag har det växt fram
- En viktig sak är att alla människor
en
kultur
med
en
romantiserad bild av
aktivt tar avstånd från alla former av
våld
och
slagsmål.
Fall inte för frestelsen
våld. Våld är den sämsta formen av
att
svara
på
provokationer
från de som
konfliktlösning. Jag tycker man ska
söker
bråk.
Gå
därifrån
eller
spring om
försöka påverka människor i sin närhet
du
måste.
som ofta hamnar i våldssituationer. Idag
Åk inte svarttaxi. Många som kör
kan många unga killar och tjejer faktiskt
svarttaxi är kriminella. Risken att
få en konstig form av status för att de
utsättas för våldsbrott eller att bli rånad
slåss. Om fler vågade konfrontera dem
är större.
om deras beteende så tror jag att det
skulle kunna få effekter.
- Försök också att hjälpa andra
Vad har du för råd till föreningen
människor som hamnat i problem. De
Väsby mot våld?
flesta som ger sig på någon kommer i
- Att fortsätta med ert viktiga arbete. Vi
alla fall att stanna upp om de blir
behöver alla positiva krafter för minska
tillsagda eller om andra börjar skrika åt våldet i samhället och
dem att sluta. Nästa gång är det du som frivilligorganisationerna har en mycket
blir utsatt.
viktig roll att fylla. Det här är ingen
- Det är också viktigt att anmäla brott fråga som enbart kan lösas med
till polisen. Blir du utsatt för något,
myndigheters insatser. Utan att veta
tveka aldrig att ringa till polisen.
något om hur ni arbetar tycker jag
Fundera aldrig över om du har blivit
också att ni som idéburen förening bör
utsatt för ett brott, låt oss göra den
fundera över hur ni bygger upp er
bedömningen.
organisation, det finns alltid en risk att
verksamheten bygger på några få
Kan man göra något för att
eldsjälar och att aktiviteten sjunker om
några slutar. Försök engagera andra
minska sin egen utsatthet?
delar av föreningslivet, till exempel
- Ja, det finns flera sker man kan göra:
Var inte alltför berusad. Blir någon idrottsföreningar, men även näringslivet
för att göra detta till en bred folkrörelse i
av dina vänner alltför berusad, lämna
er kommun.
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att det
viktigaste är att förhindra brott och då
måste omsorgen, skolan, arbetet och
bostäderna fungera väl. Alkoholen
spelar en stor roll. En restriktiv
alkoholpolitik är ett sätt att minska
brottsligheten.
För att förhindra ungdomsbrotten
krävs fler vuxna i skolan, både lärare
och fritidsledare. Eleverna måste ha
trygghet när de är i skolan och även på
fritiden. Fler fritidsgårdar behövs.
Kvinnojouren måste få mer
resurser för att kunna ta hand om
misshandlade kvinnor och barn. De gör
en insats som inte syns utåt men som är
ovärderlig för dem som drabbats.
Hatbrotten som drabbar bland
annat HBT-personer måste belysas
tydligare. Mycket sker i det dolda och
anmäls aldrig. Här behövs mera stöd till
de drabbade.
Vi vill också att det goda
samarbetet mellan kommunen och
polisen fortsätter där Väsby kommun
står för de förebyggande åtgärderna.
Ulla Blucher

Socialdemokraterna
Vi vill göra två saker. Det ena är att
undanröja våldets orsaker, genom ett
bra brottsförebyggande arbete. Det kan
vi göra genom upplysning, utbildning,
synliga poliser och vettig
fritidssysselsättning för ungdomar. Det
andra är att se till att samhället reagerar
tydligt på brott/våld som begås och att
polisen har resurser för att ingripa mot
våld men också förhindra våld. Vi vill
stödja det frivilliga arbetet, t. ex Väsby
mot våld, drogkampen, Fadderbyn eller
liknande initiativ.
Leif Berglund

Miljöpartiet
Vi kommer att stödja och
uppmuntra aktiviteter för ungdomar,
och bland annat satsa på våra
ungdomsgårdar. Vi kommer också att
uppmuntra och stödja föräldrars
engagemang och samverkan för våra
ungdomar och för samhället, som t ex
med föräldravandringar. Det är också

3

viktigt att föräldrar får information och
kunskap om ungdomars villkor.
Det måste startas upp ett mer
genomgripande förebyggande arbete
mot alkohol och droger. Det behövs en
god samverkan mellan skola,
fältassistenter, socialtjänsten och
närpolis.
Vi vill se en satsning på
integration, bra jobb och utbildning för
alla unga samt hjälpa unga människor
att skaffa bra och billiga bostäder.
Lars Valterson

VMVTidning
granskar

Vad kommer ert parti
göra för att minska
våldet under den här
mandatperioden?
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Centerpartiet
Vi i centerpartiet menar att
trygghet bara kan byggas långsiktigt. I
ett samhälle där människor känner inre
trygghet ökar också tryggheten på stan.
Därför vill vi jobba för att stärka de
sociala gemenskaper där människor kan
känna sig sedda och uppskattade för den
de är. Det kan vara familjen, en
förening eller liknande.
Vi anser att ögon skapar mer
trygghet än kameror. Därför är vi också
övertygade om att stadsbilden har
betydelse.
Diskussion om trygghet hamnar så
lätt i förslag om fler kameror men vi tror
att det är en bedräglig och direkt farlig
väg att gå. Risken är att vi steg för steg
accepterar allt mer av övervakning för
att upprätthålla vår trygghet.
Vi vill istället eftersträva att skapa
öppna ljusa miljöer i Väsby som
inbjuder till ett levande folkliv.

dessa och vi kommer att sätta till
resurser till detta.
Eila Bromme

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tror fullt och
fast på att människor fungerar bäst
tillsammans med andra människor. Det
kan vara små, nära gemenskaper som
familj, släkt och vänner, men det kan
också vara i samspel med andra
människor i föreningar och
organisationer. Jag tror att en del av
svaret kan vara just att ungdomar och
äldre som vill få tillstånd en ändring i
samhället går samman och visar vägen,
precis som ni, och andra med er, har
gjort. Att kommunen ska vara en
självklar del i stödet och supporten för
sådana initiativ är en självklarhet för
mig.
Våld föds ofta från ett felaktigt
hanterande av alkohol. Det kan gälla för
stor konsumtion eller att underåriga
Johan Magnusson
konsumerar alkohol. Kommunen har
ensamrätt till att bevilja
utskänkningstillstånd/alkoholtillstånd
Folkpartiet
för dem som ansöker om ett sådant. Här
har vi en stor uppgift att fylla, och som
Under den kommande
mandatperioden kommer Folkpartiet att kristdemokrat vill jag se till så att
alkoholtillståndet sköts av de som driver
fortsätta med det arbete som vi har
restauranger och barer, och där detta
påbörjat: Människors trygghet i
inte sköts, så ska vi vara snabba med att
vardagen är en av de viktigaste
visa att vi menar allvar.
uppgifterna. Man ska kunna känna sig
Kristdemokraterna vill arbeta för
trygg på gator och torg oavsett tid på
att
det
finns alkohol- och drogfria
dygnet. Vi är mycket nöjda med att
mötesplatser
för ungdomar. Öppnandet
Väsby har fått ett eget poliskontor. Vi
av
ungdomshuset
”Vega, är en sådan
ser att brottsligheten, vad gäller just
ambition.
Fler
miljöer
där ungdomar
våldsbrott, har minskat jämfört med
kan
mötas
utan
alkohol,
kommer på sikt
förra året. Detta tror vi beror förutom
att
generera
förståelse
för
att man kan
på ökade polisresurser framför allt på
mötas
utan
alkohol,
och
i
förlängningen
det samarbete polisen har med såväl alla
ger detta även mindre våld på gator och
Väsbys skolor som med föreningslivet.
torg.
Föräldravandrarna, tryggt och
Vi arbetar redan nu för att barn
snyggtvandrarna för sin del har aktivt
som far illa pga. att föräldrar
bidragit till tryggheten på vecksluten .
misshandlar dem eller varandra måste
Och inte minst föreningen Väsby Mot
Våld har varit opinionsbildande i denna uppmärksammas och så snabbt som
möjligt, på ett bra sätt, skiljas från de
viktiga fråga. Det förebyggande arbete
vuxna så att de får möjlighet under en
som skolor och föreningslivet bedriver
mot alkohol och droger är betydelsefullt. längre eller kortare tid få se att det
finnas alternativa vägar till att lösa
Vi kommer även i fortsättningen att
konflikter, dvs. andra vägar än våldets
satsa på föreningslivet, uppmuntra
väg. Detta blir också en lösning på
samarbetet mellan polis, skola,
längre sikt, men förhoppningsvis ger
fältassistenter och de ideella
föreningarna och inte minst det viktiga detta även de vuxna en möjlighet att
arbete som Väsby Mot Våld-föreningen tänka om och nytt i hur man hanterar
konflikter utan att ta till våld. Vi kan
gör och vad de olika
dock bli ännu snabbare på att
nattvandrargrupperna gör.
Trygghetsfrågorna är så viktiga att alla i uppmärksamma dessa barn och
ungdomar som far illa i dessa familjer.
kommunorganisationen ska beakta
Till sist vill jag framföra att vi
kommer att med alla buds stående

medel värna och vakta våra poliser som
vi nu har fått till Upplands Väsby. De
spelar en mycket stor roll i arbetet med
att minimera våldet i kommunen.
Maria Fäldt

Moderaterna
Vi kommer arbeta vidare med
föräldrautbildningar och uppföljande
och förebyggande verksamhet för att
stävja våldet snabbt. Vi vill skärpa
arbetet mot våld och mobbning i skolan
och ge skolledningar bättre verktyg för
att kunna hantera uppkomna
situationer. Genom en 24-timmarsgaranti för kontakt med föräldrarna och
närmare samarbete med socialtjänsten
och polisen när något inträffat kan vi
tidigare förebygga våld, hot och
mobbning och få ungdomarna på rätt
spår. Vi tror att ökad synlighet på
kvällar och helger är viktigt. Genom
tätare samarbete med
frivilligorganisationer kan vi få ut fler
vuxna på stan. Dessutom kommer vi
utöka patrulleringen av privata
vaktbolag på otrygga platser i
kommunen.
Jan Holmberg
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NYHETER
Välbesökt ljusmanifestation
Den 11 februari uppmanades alla som bor
”Ni som politiker säger att ni
och verkar i Upplands Väsby att ge en
arbetar för att göra Väsby till
halvtimma av sin tid för att visa sitt
ställningstagande mot våld. Alla uppmanades
en trygg plats för alla. Nu har
att komma till stationsområdet och tända ett
ni verkligen chansen att visa
ljus. En särskild uppmaning riktades till
samtliga politiska partier via deras politiska
att ni menar allvar”
sekreterare.
- Ni som politiker säger att ni arbetar för att
Simon Jernberg
göra Upplands Väsby till en trygg plats för alla.
kollektivtrafik var inställd. Trotts snökaos som
Nu har ni verkligen chansen att visa att ni
orsakade inställda bussar och tåg var det uppemot
menar allvar, löd uppmaningen från Väsby
100 personer som samlats vid stationsområdet kl.
Mot Våld genom ordförande Simon Jernberg.
20.00 för att visa sitt ställningstagande mot våld
genom att tända ett ljus. Ordförande i Väsby Mot
Bakgrunden till detta var att Väsby tidigare
Våld Simon Jernberg höll ett kort och kärnfullt tal
under veckan återigen drabbats av en
om vikten av att ta ställning mot våldet i vår
våldshändelse som uppmärksammats i riksmedia. kommun. När Simon gjorde en snabb koll, genom
Tre män hade ,kvällen mot den 6:e Februari,
att ropa upp samtliga partier i Väsby för att höra
gripits av polisen för skottlossning i centrala
hur många politiska partier som var
Väsby. Ingen ska ha skadats enligt polisen.
representerade, konstaterade han att alla utom två
partier var väl representerade.
Något sådant ska absolut inte få ske i Upplands
Väsby och därför bestämde sig Väsby mot våld att
Det var helt fantastiskt att så många trotsat
agera.
vädrets makter och tagit sig till Väsby station för
att visa att man tycker att våld inte är något som
När Väsbyborna vaknade på morgonen den 11
hör hemma i Upplands Väsby. Väsby är vår plats
februari var det snökaos och i stort sett all
inte våldets plats.

Börja skriv för att lägga in text

Ordförande Simon Jernberg håller ett tal inför de många samlade. Flera ljus tändes och värmde i den
bistra kylan
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