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Ändå rimligt
att rösta nej till
Kristersson.

S

varet stod klart redan innan moderatledaren Ulf
Kristersson ens hade formulerat frågan. På måndagen presenterade han sitt regeringsalternativ
bestående av M och KD för talmannen och på
onsdagen ska riksdagen säga sitt.
Men om det på förhand rått minsta tvivel kring utsikterna för ett sådant förslag, så förtydligade L-ledaren Jan
Björklund i SVT:s Agenda (11/11) var han står. Liberalerna
kommer att rösta nej till Kristerssons förslag. Centerns
partisekreterare Michael Arthursson konstaterade i sin
tur på måndagen att en regering med M och KD skulle
vara beroende av Sverigedemokraterna. Och hur C ställer
sig till en sådan situation har varit glasklart länge.
Därmed kommer Kristersson med största sannolikhet
inte att få riksdagens stöd som regeringschef. Den vetskapen väcker känslor inom det borgerliga lägret.
”Man ska komma ihåg att det är fyrtio år sedan vi hade
ett borgerligt parti som röstade bort en borgerlig statsminister”, sade KD-ledaren Ebba Busch Thor i SVT.
Liksom Kristersson vägrar hon se problemet med en
regering som i praktiken måste förlita sig på SD för att få
igenom sin politik. Det gör också M-veteranen Carl Bildt.
”Den regering jag en gång ledde i ett parlamentariskt
läge som i vissa avseenden var än mer besvärligt satt inte
i knäet på Ny Demokrati”, skriver han på sin blogg.
Men läget i början av 1990-talet var väsentligt annorlunda än dagens parlamentariska situation. Ny Demokrati var
ett litet och ungt parti med en yvig populistisk agenda.
Sverigedemokraterna har å sin sida verkat målmedvetet
under många år med det övergripande syftet att påverka
migrationspolitiken.
Den slås fast på nationell nivå. Därför går det inte heller
att dra några paralleller till kommunpolitiken i Staffanstorp, där M och SD på måndagen förklarade sin avsikt att
styra ihop. Mot bakgrund av förra mandatperioden förvånar det inte att den lokala M-ledningen ser möjligheter till samsyn med SD. Men rikspolitiken är något annat.
Sverigedemokraternas ledning har förklarat att den
kommer att fälla varje regering som inte ger partiet inflytande i dess hjärtefrågor.
Mer borde inte behöva sägas. En M-KD-regering som
styr på sådana premisser är inte vad Sverige behöver. Utsikter saknas för att värna liberala kärnvärden och ministären skulle kunna falla redan i budgetomröstningen.
”Jag har valt att ställa upp trots den uppenbara risken
att inte bli tolererad”, säger Kristersson.
Att det ändå blir omröstning i kammaren är välkommet eftersom det trots allt driver den politiska processen
framåt. Hotet om ett extra val blir skarpare för varje ratat
regeringsförslag. Därmed ökar också trycket på partierna
att kompromissa, vilket behövs.
Så länge de håller fast vid nuvarande positioner saknas
förutsättningar för att bilda en stabil regering.
Därför är det också rimligt att riksdagen röstar nej till
Kristerssons regeringsförslag.
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Polisen genomsöker platsen efter mordförsöket vid Mobilia i Malmö.
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Kriminella nätverk
lockar. Stoppa
nyrekryteringen.
P
olisen i Malmö arbetar för
att minska antalet skjutningar och samtidigt gör
kriminella nätverk allt för
att hålla statistiken uppe. Fyra skjutningar i förra veckan, alla inom loppet av ett dygn. Ett mordförsök vid
Mobilia. Lägenheter beskjutna, en
mitt på blanka dagen.
Det är skrämselkapitalet som talar,
som försöker höja rösten och påminna om sin existens.
För även om fler har skjutits ihjäl
i år än tidigare år, och trippelmordet
på Drottninggatan bidrar stort till
de siffrorna, har skottlossningarna
i Malmö totalt minskat med närmare
45 procent jämfört med i fjol, påpekade kriminologen Ardavan Khoshnood
nyligen på Aktuella frågor (22/10).
Och det råder inte brist på initiativ
hos Polisen för att sänka siffrorna ytterligare. I mitten av oktober samlade
man ihop ett tiotal av Malmös tyngst
kriminella – många av dem rivaler –
för att utifrån en amerikansk metod
kräva vapenvila och nolltolerans för
vapen. I Malmö kallas projektet ”Sluta Skjut”.
Det återstår förstås att se hur det
projektet landar. Men det händer saker i staden. Och då minskar också
skjutningarna.
Att fler punktmarkeras och att polisen har stenkoll på de grovt kriminella är förstås bra. Men så var det det
här med nyrekryteringen.
En kartläggning som Sydsvenskan
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gjorde förra året visade att medelåldern i stadens kriminella nätverk är
22 år, och medelåldern vid en första
fällande dom 17 år. Varken antalet
unga kriminella eller antalet vapen
i omlopp ser ut att ha minskat sedan
dess. Så medan en mer effektiv avhopparverksamhet, skärpt minimistraff
för grovt vapenbrott och skarpare polisinsatser som punktmarkering av de
tyngst kriminella ser ut att få effekt på
det stora hela, återstår mycket arbete
för att stoppa inflödet.
Vad är det som drar ungdomarna, förutom det uppenbara som pengar och
respekt? Vilken funktion har radikala
idéer och våldsutövning för hur grupper formas? Och vilka är det som riskerar att rekryteras?
Det är grundfrågorna i den välkomna rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet
i Sverige, som presenterades av Institutet för framtidsstudier under måndagen och inte bara omfattar kriminella nätverk i socialt utsatta miljöer
utan också mc-gäng, vit makt-rörelser, radikala islamister och autonoma
grupper.
Det är ingen liten grupp. Strax över
15 000 personer i Sverige kan enligt
rapporten kopplas till organiserad
brottslighet och extremism. Övervägande män, övervägande födda i Sverige, även om många har utländsk
bakgrund.
Och de är unga: medelåldern är förvisso 26 år, men den vanligaste åldern
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är 19 år. Och det är inte bara brist på
skola och utbildning som lett till kriminalitet: runt hälften har gått ut
gymnasiet och mer än 8 procent har
en eftergymnasial utbildning.
Unga män blir grova brottslingar.
Vad händer på vägen?
Rapporten ger inte lösningarna. Åtminstone inte den första rapporten;
det ska komma fler analyser utifrån
underlaget. Men den ger tillräcklig
kunskap och bredd för att diskutera
vad som behöver göras, och för vem.
Den ger möjlighet att se vilka olika
delar av samhället som skulle kunna
samarbeta och fånga upp den som är
på väg in i en kriminell miljö – många
av individerna i gruppen har redan
i ung ålder varit i kontakt med socialtjänsten, polisen eller vården.
Medelåldern vid en fällande dom
för unga kriminella i Malmö är 17 år.
När skedde rekryteringen? Kunde
den ha stoppats? Måndagens rapport
är en guldgruva för den som vill ge tidiga insatser en chans.

LEDARSKRIBENT

MOA BERGLÖF

moa.berglof@sydsvenskan.se

Om tidningen uteblir
Sydsvenskan.se/utebliventidning
0771-87 30 30 mån-fre 6-16 (personlig service 7-10), lör-sön 7-16 (pers service 8-10).
Boende i Eslöv, Höör, Hörby, Hässleholm, Osby:
Ring TAB 010-436 15 54 (7-13, lördag 7-12).
Vi strävar efter att din tidning ska finnas i lådan
senast kl 6 mån-fre och kl 7 på lör-sön.
Se även: Sydsvenskan.se/e-tidning

Prenumeration

Alla dagar (må-sö) 12 mån fr 4 399 kr,
månadsgiro fr 369 kr/mån Helg (fr-sö)
12 mån fr 2 969 kr, Månadsgiro fr 249 kr/
mån. E-tidning 12 mån 1 899 kr
Månadsgiro 179 kr/mån.
Uppehåll förlänger inte prenumerationsperioden. Autogirodragning görs den
27:e i månaden eller nästkommande
bankdag.

Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.

