Ge uniformen ett vänligt ansikte,
stenkastaren en chans att delta
”Man kan inte kräva att människor ska delta i samhället, om man inte även ger dom något att
delta i.” /Maria Sjödahl Andreasson, Röda Korset.
I en geopolitiskt snabbt skiftande värld har lämnat stora delar av organisations-Sverige
herrelöst. Frivilligorganisationer vars mandat, kunskaper och förtroenden utgör själva
ryggraden i den svenska samhällskroppen genom anknytning till försvar, räddningstjänst,
sjövärnskår, hemvärn, sjukvård och krisberedskap. Organisationer som har beredskapen,
kunskapen, materielen, personalen och inte minst viljan att ta sig an den kris med som
uppstått med stenkastande ungdomar i förorten.
Frivilligorganisationer vars själva existens går ut på att ha beredskap att hantera just kriser
och som till sin natur har folkförankring och ligger mycket nära dem som stenkastarna
angriper. RKB tar inte ställning för någon part utan är neutral och torde således vara särskilt
lämpad att öppna upp, för en dialog och en förståelse mellan förortens unga, för det
nödvändiga och livsviktiga i polis-, brandkårs- och ambulansverksamhet.
Röda Korsets beredskapskrets i Stockholms län (RKB) kan omgående ta sig an ett 30-tal av
de ungdomar som tagits om hand av polisen i Göteborg, Malmö och Stockholm för
stenkastning, anlagda bränder och skadegörelse. RKB kan ge dem en chans och ett alternativ
till ett meningsfullt liv undan från våld, droger, kriminalitet och utanförskap. Poliser har
vittnat i massmedia att det att det känns meningslöst att gripa unga förövare och överlämna
dem till socialtjänsten.
Ofta har socialtjänsten vare sig kunskaper eller resurser att sätta in och de unga är snart ute
på gatan igen. Därför behövs ett mellanting mellan polisinsats och LVU-hem. De som hamnar
på LVU-hemmen är ofta redan tungt kriminellt belastade och hemmen blir istället en
utbildningsinstans, rekryteringsbas och inkörsport till en kriminell livsstil. Syftet är att
erbjuda svenska ungdomar en möjlighet att pröva på en verksamhet som ger dem en sporre till
en utökad framtidstro. Rekrytering kommer i samarbete med Fryshuset ske inom
ungdomsgrupper med otydlig framtidsuppfattning, begränsad självförtroende och social
kompetens.
Andelen deltagare med invandrarbakgrund och bosättning i förortsmiljö kommer troligen
att överväga. Utbildningen ska också bidra till att öka elevernas värde på arbetsmarknaden.
Projektet avser att utbilda ungdomar i sjömanskap och krisberedskap. De ska få en praktik
som exempelvis ger dem en plattform för framtida befattning inom kommunernas FRGverksamhet (frivilliga resursgrupper). Se:
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/8823/faktablad_frg_060315.pdf
Målgruppen består av ungdomar med behov av att utveckla sin förmåga att samverka i
grupp, ta hänsyn och visa ans var och respekt mot sina kamrater. Kursplaneringen innehåller
flera moment för att möte detta behov (ex ledarskap i fortsättningskursen). Vi planerar alltså
ett seminarium med utgångspunk i vad de civila organisationerna kan bidra med. Genom detta
skapas en väg in det svenska samhället och en chans att möta och lära ansikte mot ansikte,

inte bara en uniform, av dem som man kastat sten på. Som en god bieffekt tillfredställs dessa
organisationers rekryteringsbehov.
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