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”Finns ingen hederskodex
när det gäller dödligt våld”
Oron i Malmö är stor bland allmänheten över att mordet på
småbarnsmamman i måndags
kan få våldet att eskalera.
I Västsverige har polisen sedan
tidigare erfarenhet av brutala
mord där våldet drabbat närstående till kriminella.
– När helt oskyldiga drabbas
finns det alltid en oro över att våldet ska eskalera, men det kan också
leda till en viss rannsakan, säger
Erik Nord, chef för polisområde
Storgöteborg.
Enligt vittnesuppgifter från platsen sköts den 30-åriga kvinnan i
Malmö till döds efter att en eller
flera gärningsmän först jagat hennes man som tidigare dömts för
grov kriminalitet.

Enligt uppgifter till bland annat
Kvällsposten är också polisens
huvudteori att mannen var mördarnas tänkta måltavla. Åklagaren
Anna Palmqvist samt de ansvariga
utredarna har än så länge dock inte
velat kommentera någon tänkbar
motivbild.
Dödsskjutningen av mamman
som bar sitt spädbarn i sin famn
har väckt avsky i hela Sverige.
– Om de kan skjuta henne så kan
de göra vad som helst, det känns
som att alla gränser är passerade, sa
en uppgiven kvinna som bor nära
mordplatsen dagen efter mordet.
Ardavan Khoshnood är kriminolog
vid Malmö universitet. Han befarar att mordet, som han uttrycker
det, kan ha öppnat Pandoras ask,
om det visar sig vara så att kvinnan
mördades för att skyttarna inte
lyckades komma åt hennes man.
– Stämmer vittnesmålen i media

Polischefen i Göteborg, Erik Nord, menar att mord på helt oskyldiga kan
väcka en viss självrannsakan även hos kriminella.
Arkivbild: Stefan Berg

så skulle det kunna betyda två saker. Antingen att gärningsmännen
känt sig störda av henne och därför
skjutit henne med en hänsynslöshet vi inte har upplevt här tidigare.
Det andra skulle vara att de kan ha
känt igen kvinnan som mannens
flickvän och tänkt att ”får vi inte
honom så får vi ta henne”.

”

Alla som deltar
i dödligt våld är
inte psykopater
Erik Nord
polischef

I Västsverige har det inträffat flera
fall där närstående till kriminella
blivit mördade.
• 2015 sprängdes en den fyraåriga flickan Lunan när en bomb
detonerade när hon åkte i samma
bil som sin pappa och hans vänner
i Torslanda.
• I Uddevalla mördades 2015 en
ung kvinna kallblodigt av bröderna Martin och Mark Saliba.
• 2016 avled den åttaåriga pojken Yuusuf efter att en handgranat kastades in i en lägenhet i Biskopsgården. Polisens teori är att
attacken var en hämnd förr dubbelmordet på Vår krog och bar ett
drygt år tidigare, en attack som en
släkting till barnet senare dömdes
för inblandning i.
Erik Nord är chef för polisen

i Storgöteborg. Han berättar att
polisen hade en viss oro över vad
granatmordet skulle få för konsekvenser. Han poängterar samtidigt
att det är långt ifrån säkert, eller
ens troligt, att gärningsmannens
syfte var att döda en åttaåring.
– Det är klart att vi funderade
på vad det skulle kunna innebära.
Det finns alltid en sådan oro när
ett fruktansvärt dåd inträffar. Men
när våldet eskalerat och drabbar
helt oskyldiga kan det också dyka
upp en viss rannsakan även hos personer som är beredda att använda
grovt våld.
Erik Nord vill inte sträcka sig
så långt att man kan säga att det
skulle finnas en hederskodex bland
grovt kriminella när det gäller
vilket våld som är acceptabelt att
använda.
– Det tycker jag är alldeles för
mycket att säga, men alla som deltar i dödligt våld är inte psykopater,
det finns även ett slags normalt sätt
att tänka på även för dem.

Polischefen menar också att det är
alldeles för tidigt att börja prata
om vilka eventuella konsekvenser
måndagens mord i Malmö skulle
kunna få för spelreglerna i den
undre världen.
– Jag tycker att man måste ha lite
is i magen innan man börjar fundera över det. Jag har ingen insyn
i den brottsutredningen, men rent
generellt är det alltid så att det kan
finnas omständigheter och uppgifter som inte är kända just nu, men
som kan komma att förändra bilden av en händelse, säger Erik Nord.

Anders Abrahamsson
anders.abrahamsson@gp.se

Anders Abrahamsson

Vittnen som hörde skottliknande ljud larmade om händelsen
vid 01.30-tiden natten till i går. I
samband med detta ska en bil ha
lämnat området, enligt uppgifter
till polisen. Under morgonen meddelade polisen att en kvinna hade
avlidit av skottskador hon åsamkats i samband med händelsen.
– Jag hörde ett smatterliknande
ljud och tänkte gud vad var det
där. Det lät så himla högt och det
var inga fyrverkerier. Då frös vi till
lite, det var så nära, säger en kvinna
som bor i närheten.
En man som bor omkring 100

meter från brottsplatsen i Vällingby i Stockholm hörde också
skotten.
– Jag var på sjukhuset och kom
hem tjugo över ett. Efter tre minuter hörde jag skottlossning,
först tänkte jag att det kanske var
fyrverkerier. Sedan hörde jag en
polishelikopter, då förstod jag att
det var skottlossning, säger han.
Han tycker att det som hänt är
hemskt.
– Det är ett väldigt lugnt område,
alla hälsar på varandra. Sedan blir
en ung tjej skjuten. Det är jättesynd, det är jobbigt, säger han.

Efter att polisen hittat tomhylsor
kunde man konstatera att skott
hade avlossats. Hur många är oklart.
En förundersökning om mord
har inletts. Ingen var i går gripen.
Lokalpolisområdeschefen i
Vällingby, Catrine Kimerius Wikström, ser allvarligt på det som
hänt. Vad skjutningen kan vara ett
tecken på är svårt att säga i nuläget,
säger hon.

säger Kimerius Wikström.
I måndags blev en kvinna i
30-årsåldern brutalt mördad på öppen gata i Malmö. Under gårdagen
uttalade sig inrikesminister Mikael
Damberg om de två morden:
– Jag vill inte spekulera i motiven
till de här två morden, men när de
sker i bostadsområden kryper det
närmare vanliga människor.
Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Bild: Anders Bjurö

Är skjutningen gängrelaterad?
– Personer som varit i lägenheten
är för oss kända sedan tidigare, så
mycket kan jag säga.
Eventuella hämndaktioner riskerar nu att följa på skjutningen.
– Det är klart att det kan bli
en upptrappning nu, det kan bli
hämndaktioner för att man tar till
medel som man tidigare inte gjort.
Vi kartlägger och vi jobbar mycket
underrättelsebaserat för att kunna
föregå eventuella hämndaktioner,

Bild: Noella Johansson

V vill
utesluta
Kakabaveh
Vänsterpartiet har inlett ett
uteslutningsärende gällande
riksdagsledamoten Amineh
Kakabaveh.
– Skälet är att hon ofta och allvarligt skadar förtroendet för
partiet gentemot väljarna och
mot sina kollegor, säger partisekreteraren Aron Etzler.
Enligt Aron Etzler har Amineh
Kakabaveh inte deltagit i riksdagsarbetet på ett år. Hon står också för
åsikter som V inte delar.
– Amineh har genom åren påstått
många saker som inte stämmer,
säger Aron Etzler på en pressträff.
Han ger flera exempel, bland annat att hon påstått att det skulle
ha etablerats ett islamiskt kalifat i
svenska förorter. Etzler säger också att Kakabaveh förordar att alla
religiösa symboler i skolan ska förbjudas, en åsikt som V inte stödjer.
– Hon sprider fake news, hon
sprider en bild av Vänsterpartiet
som inte är sann.
Konflikten med partiledningen har pågått länge, men är inte
huvudskälet till att hon nu måste
lämna partiet, enligt Etzler.
– Alla har ett ansvar. Jag har haft
ett ansvar för att försöka förändra
Aminehs beteende men det har
inte gått.
Hon vill inte förändras, hävdar
han.Kakabaveh har bland annat
spridit en nazistisk film, framhåller partisekreteraren.

anders.abrahamsson@gp.se

Ung kvinna skjuten till döds i Vällingby
En kvinna i 18-årsåldern har
skjutits ihjäl i en bostad i Vällingby i nordvästra Stockholm.
Polisen utreder mord – och
förbereder sig på eventuella
hämndaktioner.
– Det är klart att det kan bli
en upptrappning nu, säger en
lokal polischef.

Amineh Kakabaveh.

Han anser att det är en allvarlig
utveckling.
– Det är ett av vår tids största
samhällsproblem, att det både
skjuts och sprängs. Vi är tillbaka
på samma nivå som på 90-talet,
men det är en annan typ av våld,
säger han.
– Vi har en hög frekvens av skjutningar och dödligt våld i Sverige.
På alldeles för hög nivå och det är
fruktansvärt, fortsätter Damberg.

Britta Kramsjö
Beri Zangana
TT

Han anser att Kakabaveh bör lämna riksdagen, och inte bli kvar som
partilös så kallad politisk vilde.
Till Dagens Eko säger Amineh
Kakabaveh att hon inte känner till
beslutet.
– Jag vet ärligt talat inte varför
kampen för alla kvinnors lika värde
är så känsligt för Vänsterpartiet. De
är ängsliga för att prata om slöja på
barn och ängsliga för att prata om
islam, säger hon.

TT

Fakta: Röstades in
av medlemmarna
• Amineh Kakabaveh, född 1970,
är och sedan 2018 vänsterpartistisk riksdagsledamot och suppleant i EU-nämnden.
• Hon var på åttonde plats på
Vänsterpartiets riksdagslista i
Stockholm, petades av valberedningen från listan, men röstades
tillbaka av medlemmarna.
• Kakabaveh har arbetat mot
hedersvåld och rasism. Hon har
kritiserat partiet för att inte våga
ta i frågor om hedersvåld och
hedersförtryck av rädsla för att
framstå som rasister. Hon bojkottade bland annat V-kongressen i februari. (TT)

