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Nytt ungdomsråd
ska hjälpa polisen
”Polisen måste komma ut ur bilarna.”
Polisens ungdomsråd
ger hopp åt både polisen och de deltagande
ungdomarna.
– Det var mycket
bättre än jag trodde,
det känns faktiskt som
att de lyssnade på oss,
säger Fadime Izgi, en
av rådets medlemmar.
25 av 31 tillfrågade ungdomar mellan 13 och 16 år
kom till ungdomsrådets
första träff med länspolismästare Carin Götblad. Lars
Serenander, närpolischef i
Huddinge men utlånad för
att jobba med detta projekt,
var också med.
– Vi har frågat ungdomar
i ﬂera socialt utsatta områden. Det har blivit ett
glapp mellan poliser och
unga och det måste vi göra
något åt, säger han.
UNGDOMARNA delades upp i
grupper och diskuterade olika frågor, de ﬁck säga hur
de skulle bete sig om de var
poliser. Det som presenterades i punktform var bland
annat att polisen måste gå ut

ur bilarna och möta ungdomarna, att alla unga måste
behandlas lika, att polisen
inte ska var mer hårdhänt än
nödvändigt och att de inte
ska se alla som misstänkta.
– Jag har själv varit med
om att polisen tror att man är
delaktig i något bara för att
man är där. De kastar en mot
väggen och letar igenom kläderna för att de tror att man
har ett vapen. Det är helt fel
att de behandlar alla så hårt,
poliserna är ju mycket större
och starkare än oss, säger
Fadime Izgi från Rinkeby.
EMILY ANGER Bergström
från Bagarmossen hoppas
att polisen kommer att lyssna på dem.
– Det kändes bra och det
var jätteroligt att få se hur de
jobbar. Man förstår bättre
och det är bra att få träffa
folk från andra delar av
Stockholm, säger hon.
Ungdomsrådet ska träffas fyra gånger om året.
Tanken är att polisen ska ha
en ordentlig återkoppling så
att rådets åsikter verkligen
kommer fram.
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Många deltagare

➤ Rådet består av ung-

domar från Botkyrka,
Rågsved, Hallunda,
Fittja, Norsborg, Rinkeby,
Bagarmossen, Skarpnäck, Jordbro, Haninge,
Järfälla, Ronna, Södertälje, Bandhagen, Farsta,
Flemingsberg, Huddinge,
Järna och Skogås.

– Vi har redan stämt av
med polisen ledningsgrupp
och jag tror att det går att
använda detta i polishögskolans utbildning, säger
Lars Serenander.
Tillsammans med satsningen på att öppna ﬂer
närpolisstationer i utsatta
områden tror han att det kan
bli tryggare och mindre
ungdomskriminalitet.
– Tyvärr ser man nu att
det är det har blivit mycket
sämre i de områden där stationer stängde för fyra år
sedan. Det är ett dåligt förtroende mellan poliser och
unga, säger han.
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