
TRYGGA ORTER
Politikens ansvar

Med skjutningarna kommer också en ohälsa som drabbar
hela orten. Stress och oro blir vardag för mammorna, de
vågar inte släppa ut sina barn på gården. Samma oro
drabbar de som ser sina söner fara illa av samhällets
brister och komma in på fel bana. Rädslan för kriminella
gäng begränsar rörelseutrymmet, särskilt för tjejer som
generellt redan är mer rädda för att gå själva ute. Det
krävs en trygghetspolitik som både gör något åt
kriminaliteten i grunden och som kan stoppa våldet här
och nu. 
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Det är ur samhällsklyftor som kriminalitet växer. Politiken har
försummat förortsområdena under 30 års tid med
marknadslösningar och nedskärningar. Det är politikens ansvar
att investera i ungas framtid och lägga de resurser som behövs
för att stoppa skjutningarna. 

Inga föräldrar ska behöva se sina barn tvinga sig till skolan utan
framtidsutsikter. Vi vill ta tillbaka kontrollen över skolan från
marknaden. Fler lärare, specialpedagoger och fritidsledare. Vi vill
se öppna idrottsanläggningar, långsiktiga bidrag till
föreningslivet och en tillgänglig kulturskola där man bor. 

Tryggheten ska gälla alla och skapas tillsammans. Du ska vara
fredad ute och känna dig trygg där du bor. Du ska inte behöva
vara rädd för dina barns skull, varken för kriminell verksamhet
eller patriarkalt våld.

Det ska vara lätt att lämna kriminalitet. Mer resurser till
avhopparverksamhet så att ingen som vill lämna ska kunna
nekas en plats. Vi tror på stärkta samarbeten mellan socialen,
polisen, skolan och civilsamhället, för att fånga upp unga tidigt
och ge dem alternativ och trygghet. Poliser ska verka
trygghetsbevarande och ha en lokal förankring, inte skapa mer
otrygghet med slumpmässiga visitationer och övervakning.
Satsa på trygghetsvandrande grupper, både föräldrar men också
uppsökande team från socialtjänsten. 

Om vi får din röst i valet så ska vi använda den för att vända
utvecklingen, rusta upp välfärden och ge framtidstro tillbaka till 
 våra unga.
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