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Skjutningarna i Malmö minskar – sprängningarna ökar
De senaste åren har Malmö drabbats av många misstänkta mord, skjutningar och
explosioner. Efter en ny satsning minskar dödsskjutningar i de kriminella
kretsarna medan sprängningarna ökar.
Polisen har inte velat uttala sig om vilka motiv man utreder efter mordet på den unga
kvinnliga läkaren som sköts ihjäl i Malmö på måndagsförmiddagen.
– Det enda jag säger är att offret är en kvinna i 30-årsåldern. Vi tittar på hennes anhöriga och
utreder hennes relationer och hennes sista tid i livet. Men det är alldeles för tidigt att dra några
slutsatser, säger Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, till Sydsvenskan.
Men Malmö har skakats av våld och skjutningar ute på gatorna de senaste åren. 2016 utredde
polisen så många mord i staden att det inte längre fanns tillräckligt med mordutredare. Till
slut fick man låna in personal från olika delar av södra Sverige för att jobba med de elva mord
som inträffade i staden det året. Året därpå inträffade över 100 skjutningar i Malmö.
Den gängrelaterade brottsligheten har de senaste åren stått för en stor del av det dödliga våldet
i staden. Dessutom är skjutningar som skett utomhus i mörker med grovt kriminella
inblandade särskilt svårlösta. Att lösa ett spaningsmord kräver rejält med resurser och ofta vill
de inblandade inte ens prata med polisen.
Något var tvunget att göras. Sedan lite mer än ett år tillbaka har polisen i Malmö tillsammans
med Malmö stad, kriminalvården och civilsamhället haft satsningen ”Sluta skjut”. Metoden
som är hämtad från USA bygger på att göra det svårt att vara kriminell och dessutom erbjuda
stöd för kriminella som vill lämna sitt gamla liv.
– Det är för tidigt att säga att vi ser ett trendbrott men faktum är att vi har har färre skjutningar
än tidigare. Mycket handlar om att vi har ett effektivt förebyggande samarbete samtidigt som
vi har haft framgångar i flera av våra utredningar, sade Jonas Karlberg, gruppchef för Grova
brott i Malmö, till DN i våras.
Dessutom har åtta personer med kopplingar till Malmös organiserade brottslighet utlämnats
till Spanien misstänkta för grova våldsbrott där.
Däremot har Malmö drabbats av ovanligt många explosioner riktade mot byggnader och
fasader.
”Det kan vara så att risken för att åka dit med ett skjutvapen är så pass hög i dag att det är
betydligt enklare att ändra modus operandi till sprängningar som är enklare att utföra”, skrev
kriminologen Ardavan Khoshnood på DN Debatt i juli.
Polisen vill inte dra slutsatsen att mordet på kvinnan i 30-årsåldern betyder att skjutningarna
ökar igen.
– Det är ett hänsynslöst brott men vi ser ännu inte någon eskalerande tendens, säger Mattias
Sigfridsson till Sydsvenskan.

