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Vänsterpartiets vision om ett jämlikt samhälle och synen på kriminalitet 

(Hämtat från vansterpartiet.se) 

“Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en 

lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till 

skolan och det första jobbet. 

För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist 

samhälle. I grund och botten krävs en politik för ekonomisk jämlikhet och ett starkt 

välfärdssamhälle där ingen enskild och inget bostadsområde tillåts halka efter. Där 

framtidstro och möjligheter finns för alla, där minskar incitamenten att begå brott och där 

blir det även svårare för kriminella gäng att rekrytera. 

Det brottsförebyggande arbetet kräver långsiktighet och en helhetssyn på samhället. När 

vi bekämpar kriminalitet måste vi använda flera verktyg samtidigt. Vänsterpartiet tycker att 

det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa 

kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Kunskap, relevant 

vård och behandling är en mer framgångsrik väg. Forskning visar dessutom att längre och 

hårdare straff i väldigt liten utsträckning avskräcker människor från att begå brott. 

Antalet poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behövs också uppmärksammas 

hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Polis, räddningstjänst 

och annan samhällsservice ska finnas tillgänglig oavsett om man bor i stan, i en förort 

eller på landsbygden. 

Men när brottsligheten redan är ett faktum måste samhället sätta gränser i form av 

påföljder. För Vänsterpartiet är det grundläggande att fängelser inte är en förvaring av 

människor utan att vi har en god och välfungerande kriminalvård. Kriminalvården ska ha 

ett tydligt fokus på att den dömde ska kunna komma tillbaka till ett liv i frihet och utan 

kriminalitet. Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraffet och anser även att livstidsstraffet 

bör avskaffas”. 



 

 

Trygghet och brottslighet  

Begreppet trygghet kan innebära många och olika saker. Trygghet kan vara en individs 

upplevelse av säkerhet och risk. Trygghet kan vara upplevelsen av att känna sig säker i sitt 

bostadsområde och ute på stan, känna sig trygg i skolan och i en gemenskap med andra. 

Trygghet kan också vara att man inte är rädd att utsättas för brott och att man förlitar sig på 

samhällets skyddsåtgärder. Upplevelsen av trygghet är också föränderligt, en individ eller en 

folkgrupp kan känna sig trygg ena stunden till att sen känna sig otrygg och rädd i samband 

med en händelse.  

Förekomsten av brott är t.ex. något som kan skapa otrygghet i ett samhälle. Brottslighet kan 

bero på flera olika orsaker. Det kan orsakas av utanförskap samt strävan efter pengar och 

status. Brist på pengar, arbetslöshet och ökade klassklyftor kan öka risken för brottslighet då 

pengar kan vara motivet bakom t.ex. stöld och rån. Känslan av utanförskap kan få ungdomar 

i riskzonen att söka sig till kriminella gäng för att känna att man är inkluderad i ett 

sammanhang och respekterad.  

 

Tre faser inom arbetet mot brott  

I detta program har vi tagit upp ett flertal insatser som vi anser är viktiga att satsa på i 

arbetet mot brott. Dessa insatser kan vara av förebyggande, försvårande och förhindrande 

eller/och efter rehabiliterande insatser.  Vissa av de insatser som vi tar upp ingår i två eller 

alla tre faser.  

Den förebyggande fasen i arbetet mot brott handlar om åtgärder och insatser som ska verka 

för att brott inte sker. Det förebyggande arbetet kan t.ex. handla om att fritidsgårdar i 

kommunen har aktiviteter som ungdomarna deltar i och därigenom inte deltar i andra kretsar 

där brott förekommer. På fritidsgårdarna kan även fritidsledarna fånga upp ungdomar som 

befinner sig i riskzonen för att begå brott eller redan är aktiva med brott och vägleda dem till 

en ansvarsfull och laglig livsstil.  

I den försvårande och förhindrande fasen sker brott redan och då behövs insatser som 

stoppar och gör det svårare för att utövarna att genomföra brotten. Det kan t.ex. handla om 



 

att utsatta områden har närpoliser som patrullerar och kan vara snabbt på plats när något 

sker och det kan vara att ha belysning på valda platser där man vet att brott ofta 

förekommer.  

I den efter rehabiliterande fasen har brotten skett och offrena samt utövarna får den stöd och 

vägledning som behövs för att kunna återgå till ett så “normalt” fungerande liv som möjligt.  

 

Insatser som vi vill ha i kommunen 

Förebyggande arbete – korta och långsiktiga åtgärder 

- Inför våldspreventivt arbete som MVP (Mentors in Violence Prevention) i skolan  

- Inför feministiskt självförsvar och workshops om könsnormer i skolan 

- Satsning på fritidsgårdar genom ett varierat utbud av aktiviteter, ett bra samarbete 

med närliggande skola, socialtjänsten och områdespoliser för att i ett tidigt skede 

uppmärksamma avvikande mönster. En fritidsgård i varje kommundel  

- Mer satsning på förebyggande teamet inom Socialtjänsten 

- Stärk UNGSAM som är en brottsförebyggande samverkan för att tidigt 

uppmärksamma och planera insatser  

- Fler familjecentraler i kommunen - ha familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen 

fortsatt öppna 

- Säkerställ att det finns ett kultur- och föreningshus i Jordbro 

- Starta ett allaktivitetshus i Brandbergen 

- Aktivt jobba för att sänka arbetslösheten och den ekonomiska utsattheten i Haninge 

Försvårande och förhindrande arbete – akuta åtgärder 

- Fler områdespoliser som lär känna området och invånarna 

- Anställ trygghetsvärdar för att skapa trygg närvaro i områden som upplevs som otrygga  

- Ge mer resurser till polisen för att kunna utreda fler sexualbrott 

- Trasig belysning ska åtgärdas inom 24h 

- Begränsad och riktad kameraövervakning vid utsatta områden, exempelvis vid 

bankomater och pendeltågsperrong. Kameraövervakning ska inte vara ett förstahandsval 

vid trygghetssatsningar och ska inte användas lättvindigt. När behovet av 

kameraövervakning minskar ska också kameraövervakningen minska 



 

- Kartlägga utsatta områden och gör insatser i stadsplanering (buskage, belysning, osv) 

samt uppmuntra vuxen närvaro, t.ex. av nattvandrare  

- Satsning på arbetet med Våld i nära relationer (VIR inom Socialtjänsten)  

- Stärka vittnesskyddet  

- Utöka verksamheten med fältassistenter (både från socialförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen, fungerar även förebyggande) 

- Föreningsdrivna nattvandringar (även förebyggande)  

- Synliga väktare i kommunhuset som förebygger och förhindrar hotfulla situationer. 

Framförallt ska väktarna befinna sig på plan 1 i närheten av Socialtjänstens reception 

och säkerställa en trygg samt säker miljö för både personal och besökare  

- Trygghetsteam på alla grund- och gymnasieskolor (även förebyggande) som ska 

utreda och följa upp kränkningar samt genomföra förebyggande trygghetsinsatser  

- En lokal barnombudsman (även förebyggande och efter rehabiliterande) som ska 

företräda barn och unga i kommunen samt vägleda och stötta vårdnadshavare  

- Utveckla och prioritera det arbete socialtjänsten har för att fånga upp unga som 

begår brott för att snabbt agera mot brottsaktiva unga så fort brott är känt 

Efter rehabiliterande arbete – korta och långsiktiga åtgärder 

- Behandlingshem i offentlig regi  

- Brottsofferjouren ska snabbt komma i kontakt med personer utsatta för brott  

- Ge långsiktigt stöd till Manscentrum och Kvinnojouren  

- Fortsatt stöd till MiniMaria som är en öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga 

vuxna upp till 25 år samt som ger anhörigstöd till vårdnadshavare 

- Se till att det finns avhopparverksamhet i Haninge som samarbetar tätt med 

socialförvaltningen 

 

Ett vägledande verktyg  

Syftet med detta program är att den ska fungera som ett vägledande verktyg för 

Vänsterpartiet Haninge i det brottsförebyggande arbetet och vid akuta åtgärder när brott 

sker. Program har utformats för att ge oss inspiration till vad vi kan göra i Haninge kommun 

och ge oss idéer till motioner som vi kan driva i arbetet mot brott. Vi ska även kunna utgå 

och använda oss av programmet i det utomparlamentariska arbetet.  


