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Fem döda
i busskrasch
Minst fem personer är döda och
31 har skadats när en buss med
turister på väg till Hongkongs
flygplats krockade med en taxi.
Kollisionen inträffade på ön
Tsing Yi och bilder från olycksplatsen visar att taxin krossats i
smällen.
En man och två kvinnor förklarades omkomna på plats, medan
två avled av sina skador på sjukhus. Enligt South China Morning
post är tillståndet för flera av dem
som vårdas på sjukhus allvarligt.
TT-AFP

Vallmoblomma. Foto: AP/TT

Knarkodlingar
i Mexiko ökar
En allt större yta i Mexiko används för vallmoodlingar. Vallmo
används för heroinproduktion,
och ökningen kan bero på en
ökad efterfrågan från USA, där
överdoser blivit vanligare.
Från juni 2015 till juni 2017
ökade odlingsarealen från 25 200
hektar till 30 600 hektar, enligt
rapporten från den mexikanska
regeringen och FN:s antinarkotikakontor UNODC.
USA:s antidrogmyndighet DEA
uppskattar vallmoodlingarna i
Mexiko till 44 100 hektar förra
året. TT-Reuters

Migranter börjar
hungerstrejka
Tio kvinnor ur den så kallade
migrantkaravanen som nått fram
till den amerikanska gränsen har
inlett en hungerstrejk för att sätta
press på USA.
– Eftersom ingen lyssnar på oss,
så har vi som kvinnorörelse beslutat att inleda en hungerstrejk,
säger Claudia Miranda vid en
improviserad presskonferens i
gränsstaden Tijuana i Mexiko.
Fler än 6 000 migranter på flykt
från våldsamheter och fattigdom
i bland annat Honduras har anlänt till staden med förhoppningar om att beviljas asyl i USA. TT-AFP

Man gripen för
galleriadåd
En man har gripits, misstänkt
för att ha skjutit en 18-åring
och en 12-årig flicka i en
shoppinggalleria i Alabama i USA
den 22 november.
När polisen skulle ingripa mot
skjutningen sköt de ihjäl en
annanperson, som man senare
medgav antagligen inte var
gärningsmannen.
Mannen som dödades var svart
och människor har demonstrerat
vid shoppingcentret mot polisens
agerande. Enligt mannens familj
var han soldat och på väg hem för
att fira thanksgiving.
Den nu gripne mannen är en
20-åring som togs av polisen i
granndelstaten Georgia. TT-AFP

Dödsskjutningar
sker på öppen gata
•

Den grova
kriminaliteten breder
ut sig i Sverige och
skjutandet blir allt
mer hänsynslöst på
öppen gata. Många
frågar sig hur det
har kunnat gå så här
långt. Läget är allvarligt, säger kriminologerna Sven Granath
och Camila Salazar
Atías.

I dag konkurrerar två motsatta bilder av Sverige: det trygga, nordiska
land som kommit längst med jämställdhetsarbetet, och det nordiska
land där flest personer skjuts till
döds, enligt en studie av Svenska
dagbladet. Sedan 2010 har antalet
dödade och skadade i skottlossningar ökat och skjutandet har börjat
sprida sig utanför de typiska utanförskapsområdena.
– De senaste åren har till exempel
Storstockholm och i viss mån Uppsala drabbats på samma sätt som
Malmö och Göteborg tidigare, säger
Sven Granath, kriminolog och analytiker vid Stockholmspolisen.
Medan unga kriminella män på 80och 90-talet gjorde upp konflikter
med kniv och misshandel görs de i
dag upp med vapen. Illegala vapen
har blivit mer lättillgängliga. Sedan
Öresundsbron öppnade 2000 kan
gängkriminella smuggla in vapen
från Europa med bil och behöver
inte passera flyg- och färjetullar,
säger Granath.
Läget är allvarligt eftersom förövarna i dag är allt yngre, ofta i åldern 18–30, och dödsskjutningarna
drabbar också unga som befinner sig
utanför eller i periferin av de kriminella nätverken.
– Alla offer är inte gangsters själva.
Ibland skjuts någon som råkar sitta
i samma bil eller som är lik den
person man är ute efter.
Granath nämner två viktiga orsaker till att våldet ökat. Den första är
att ”livsstilskriminaliteten” förändrats. Kriminaliteten har gått från
grova rån och stölder till större nar-

Det är positivt att så mycket ljus nu kastas på våldet. Det blir dålig pr
för de kriminella nätverken, precis som för skinnskallar och huliganer
tidigare, säger Sven Granath. Foto: Lise-Lotte van der Mejs

Det är farligt att avhumanisera
personer i kriminella miljöer, säger
Camila Salazar Atías. Foto: Pressbild

Några dödsskjutningar i år
14.11: 24-årig student skjuts ihjäl på
öppen gata i Göteborg
18.6: Trippelmord i Malmö när ett
internetkafé utsätts för en ”drive
by”. Fortsätter med en mordvåg

där elva personer skjuts och fem
dödas på sexton dagar
21.9: En man skjuts till döds i Farsta
i södra Stockholm
2.11: En man död efter

skottlossning i Uppsala
8.11: En man skjuts ihjäl på Heiden
stams torg i Uppsala
12.11: Två unga män i en bil skjuts
ihjäl i Sundbyberg i Stockholms län

kotikadistribution, utpressning och
lokal indrivning.
– Där uppstår många våldsamma
konflikter.
Den andra orsaken är att mord
med skjutvapen är svåra att klara
upp, vilket leder till att gärningsmännen känner att det är ”fritt
fram” och fortsätter begå brott.

möjlighet att rekrytera. Det finns
en gräns för hur mycket våld det
kan finnas innan även riskgruppen
börjar känna att det här inte är okej
längre.

– Många unga kriminella upplever
att det finns grupptryck på att agera
på konflikter. Det kan handla om
hede
r, hämnd, att man känt sig
kränkt, en affär som gått fel, pengar
eller en konflikt med en tjej.
Hur har våldet tillåtits eskalera?
– Det är en jättekomplex fråga. Vi
vet att våld föder våld, både på individ- och strukturnivå. Men vi har
också en väldigt mycket tuffare ton
i dag när det gäller hur man pratar
om invandrare eller hur man avhumaniserar personer i kriminella miljöerna. Det påverkar också potentiella arbetsgivare, retoriken skapar
rädsla och polarisering.

Våldet är beroende av vapnen och
därför har polisen lagt mycket resurser på att beslagta vapen. Det har
gett resultat.
– Vapnen är avgörande. Det är en
helt annan tröskel för att utföra knivbrott. Det är svårare psykologiskt
att hugga kniven i folk, det kräver
en annan aggression som ofta kommer ur alkohol eller psykisk sjukdom, säger Granath.
Det är positivt att så mycket ljus nu
kastas på våldet, både i media och
i form av manifestationer, tycker
Granath. Det blir dålig pr för de kriminella nätverken, precis som för
skinnskallar och huliganer tidigare.
– När barn dödas av handgranater och mödrar går ut i media och
visar sin sorg påverkar det gängens

Vi måste förstå att de som skjuter är
en del av vårt samhälle, säger kriminologen Camila Salazar Atías, som
forskat i gängkriminalitet. Hon slog
för flera år sedan larm om de unga
kriminella nätverken och det allt
grövre våld som kopplas till dem.
Ingen reagerade.
– Då var alla insnöade på ett annat
problem: extremismen. Varför åker
unga i väg och vad ska vi göra när
de kommer tillbaka? Men det här
är samma problem som tar sig uttryck på ett annat sätt. I båda fallen
handlar det om att man vill vara del
av ett sammanhang, ha möjlighet
att försörja sig och få status. Det är
basala behov, säger hon.
Det är inte fler som utövar våld nu
än tidigare, men våldet har blivit
grövre och vanligare. Ungdomar
rustar sig med skyddsvästar, och
när skjutningar sker så följs de av
snabba hämndaktioner.

Nu måste samhället förstå vikten av
att jobba långsiktig med både preventiva och främjande åtgärder.
– Ungdomar måste ges en positiv
fritid i form av till exempel fritidsgårdar och arbetsgivare måste våga
anställa personer som en lite annan
bakgrund än en själv, som inte gått
i samma skola och inte har samma
nätverk, men som har mycke
t
annan kunskap som kan berika.
SPT-Heidi Hakala

Politiker i Sydafrika vill stoppa lejonjakt

Politiker i Sydafrika vill sätta
stopp för uppfödning av lejon
för så kallad troféjakt – en
kontroversiell men för landet
värdefull industri.

En grupp parlamentariker uppmanade nyligen regeringen att ompröva reglerna och förbjuda uppfödningen.
– Sydafrika tillåter något som alla vänt ryggen till. Vi måste hitta en
lösning, säger Phillemon Mapulane,
ordförande i parlamentets miljö
utskott.

Två lejonungar i en djurpark
i Johannesburg i Sydafrika. 
Foto: Themba Hadebe

Handel med ben och andra kroppsdelar från lejon som dödats i det
vilda är förbjudet enligt internatio-

nella avtal, men tillåtet för lejon som
vuxit upp i fångenskap. Vissa av de
framavlade lejonen används för turism och forskning, men många föds
upp för ett enda syfte – att jagas.
I Sydafrika finns närmare 8 000
framavlade lejon, att jämföra med
cirka 3 000 som lever vilt i landets
nationalparker.
Landets förre miljöminister Edna
Molewa, som avled tidigare i år, varnade för att en ändring av reglerna riskerar att skapa en situation
med allvarliga inkomstförluster,

då tusentals lejon plötsligt skulle
förlora sitt värde. Men Derek Hanekom, som tagit över posten, har en
annan inställning. Han har tillsatt
en särskild arbetsgrupp som ska utreda frågan.
Internationella naturvårdsunionen
(IUCN) har uppmanat Sydafrika att
stoppa industrin.
– Sydafrikas uppfödning av lejon är
grym, tjänar inget bevarandesyfte
och förstör landets rykte som attraktiv turistdestination, säger Mark
Jones vid organisationen Born Free
i Storbritannien. TT-AFP
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