Interpellation till KF 2020-02-10
Statistik från Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet har precis publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2019.
Anmälda rån mot barn, narkotikabrott och våldtäkter har ökat i Sverige, skriver de. Antalet anmälda
våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade med 10 procent i riket. I Haninge ligger ökningen för
våldtäkt på 35%, sexualbrott generellt har ökat med 39% varav den största ökningen är köp av
sexuell handling av barn under 18 år som gått från 0 till 15 stycken på ett år.
Rån mot unga har ökat med 183% från 2018 till 2019 års preliminära siffror. Statistiken visar bara
brott som har anmälts och ger inte en heltäckande bild över hur många brott som har begåtts i
samhället. Att rånas på sina tillhörigheter sätter ofta djupa spår hos brottsoffret, men påverkar
samtidigt många fler. Ett rån mot en ung person är ett brott mot så många fler: föräldrar, släktingar,
vänner, klasskompisar – men även alla andra unga i kommunen. Rädslan som satt sig i magen hos
ungdomar och oroliga föräldrar i Haninge och på många andra håll måste tas på största allvar.
Haninges gator och torg tillhör inte de kriminella. De tillhör oss alla.
Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag. Men redan tidigare än så blev Haninge kommun en så
kallad barnrättskommun. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt
barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. Metoden Barnrättskommun är ett
verktyg för kommuner att implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela
verksamheten.
De styrande partierna i Haninge har en gemensam politisk plattform. Där kan vi läsa att de vill ha ett
Haninge som är öppet, demokratiskt och tryggt. Vidare står det: ”Ett Haninge som är öppet och
demokratiskt förutsätter jämlikhet, frihet, tillgänglighet och ett kraftfullt arbete mot våld, förtryck
och diskriminering” En av de övergripande målsättningarna är att alla Haningebor ska känna sig
trygga oavsett var i kommunen man bor eller vilken bakgrund man har.
Det lovas runt men levereras tunt, statistiken visar i klartext att Haninge är på väg åt helt fel håll. Vi
måste ta tillbaka det offentliga rummet. En öppen demokrati ska speglas av invånarnas känsla av
frihet och trygghet. Staten har huvudansvaret för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet.
Kommunen har ett stort ansvar i det förebyggande trygghetsarbetet och i att skapa trygga strukturer
i utformningen av det offentliga rummet. Den ökande brottsligheten och otrygghet har blivit en av
Sveriges största utmaningar. Trygghetsmätningar visar bland annat att en tredjedel av alla unga
kvinnor känner sig otrygga på kvällarna i sitt eget bostadsområde. En tredjedel av alla unga kvinnor
känner sig otrygga när de går ut på kvällen.

Jag vill därför ställa följande frågor till Kommunalrådet Jens Davidsson (Kd), ansvarig för
trygghetsfrågor och för barnrättsfrågor
1. Med anledning av de ökade sexualbrotten undrar jag vilka specifika åtgärder Kommunalrådet
avser att göra?
2. Anser kommunalrådet att Haninge bör utveckla sitt jämställdhetsarbete?
3. När kommer Haningeborna uppleva att de känner sig tryggare?
4. Hur avser kommunalrådet att leva upp till målsättningen att vara en barnrättskommun när
statistiken med brott mot unga kraftigt försämras?
5. Står inte kommunalrådet fast vid sitt partis löfte om att man ska kunna lita på Haninge och
när kommer Haningeborna få se mer av kristdemokratisk politik om till exempel att Haninge
ska vara en fantastisk kommun att växa upp i?

För Haningemoderaterna

_____________________
Sara Sixten (M)

