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BOTKYRKA/SKÄRHOLMEN

”Det	är	vi	som	bor	här
som	drabbas”
FITTJA  Ett 30-tal ungdomar i Fittja kastade sten mot polis och bussar, tände eld på

bilar och slog sönder busskurer i veckan. I tisdags städade Fittjaskolans åttor upp

efter skadegörelsen. Men det här är ett rop på hjälp som polis och kommun måste

lyssna på, menar boende.

När Cheyma Akacha, 15, gick genom Fittja centrum på väg till skolan i tisdags morse

såg hon högar av glas från krossade busskurer, klotter, gatstenar och rester av en

uppbränd bil. 

– Det såg för jävligt ut, klart man blir ledsen, säger hon.

Vill visa en annan bild

Tillsammans med ett 50-tal andra åttondeklassare i Fittjaskolan ägnade hon

tisdagsmorgonen åt att städa upp efter nattens skadegörelse, då ett 30-tal ungdomar

mellan 15 och 25 år kastade sten mot busskurer, bussar, tunnelbanetåg samt tände

eld på två bilar och två containrar. Under tisdagen och onsdagen stannade bussar

inte i Fittja. 

– Om ungdomarna som gjorde det här ser att vi har städat upp deras skit kanske de

skäms och inte gör det igen. Och vi vill att medierna ska se att det finns många här

som gör bra saker, att det inte är en kriminell plats, säger Esma Zengin, 15.

Sedan dess har polis, nattvandrare och andra boende varit ute i området för att prata

med ungdomar och försöka förhindra att händelserna skulle upprepas. Men det

gjorde de. I Fittja centrum brann fem bilar och på Nämndemannavägen i Alby satte

man eld på fyra i tisdags. 

Polis och räddningstjänst som kom till platsen möttes av stenkastning, men till

skillnad från i Husby valde polisen att inte konfrontera ungdomarna.

– Vi går bara in om det är nödvändigt och är fara för någons liv. Här fanns det ingen

anledning att gå in i en konfrontation, säger Hesam Akbari, pressansvarig på

Södertörnspolisen, som tycker att de goda krafterna i Fittja varit snabba att mobilisera

sig.

På Värdshusvägen intill centrum syns en stor svart fyrkant efter en utbränd bil.

Fittjaborna Junaid och Shabina Chaudry väntar på att en bärgningsbil ska hämta

deras bil, som stod intill en av bilarna som brann. Paret blev vittne till måndagens

händelser från sin balkong. 

– Först blev jag arg. Sen undrade jag varför de gjorde det här. Vi hörde att de ropade

”nu ryker det skattepengar” och fula ord om polisen, det kändes som att det var riktat

mot polisen och samhället. Men det är alla vi som bor här som drabbas, säger

Shabina. 

Emma Dominguez från Megafonen Botkyrka var på plats i Fittja centrum under

måndagskvällen. Hon och flera andra som Södra Sidan pratar med tror att

händelserna i Fittja triggats av upploppen i Husby. 

– Ungdomarna känner en enorm hopplöshet och frustration. De känner att polisen

trakasserar dem och många är fortfarande upprörda över att de sköt en kille härifrån i

vintras i samband med guldrånet i Södertälje, säger hon. 

Vill se ett stormöte

Hon och Shabina Chaudry tycker att händelsen ska ses som ett rop på hjälp. Och att

det är viktigt att polisen och vuxenvärlden lyssnar nu. 

– De gör inte det här bara för att det är kul. Det finns en stor arbetslöshet bland unga

här och de måste få hjälp. Jag vill se ett stormöte med kommunen, polisen och

ungdomarna. De unga måste få säga sitt, men att de bränner upp saker hjälper inte

någon. Vi vill känna oss trygga i vårt område, säger Shabina.

Anna Sjögren
anna@sodrasidan.se
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Polisen:	Vi	kan	inte	lösa	det	här	själva

Fittjabor, lokala föreningar, fastighetsägare och personal kom till mötet i

Fittjaskolan som polisen kallat till i tisdags för att diskutera oroligheterna. 

– Vi behöver er, vi kan inte lösa det här själva, säger Wilhem Ljungvard på

poliskontoret i Hallunda/Norsborg.

FITTJA

Klockan är sex på kvällen och närpoliserna Wilhelm Ljungvard och Anna Lindgren

står framför det 50-talet personer som samlats i Fittjaskolans matsal. Kring

borden sitter bland annat personal från Fittja Ungdomens hus, fältassistenter,

fastighetsägare, nattvandrare och företrädare för religiösa samfund. 

Wilhelm Ljungvard berättar att polisen tar allvarligt på det som hänt men inte ser

det som social oro. De kommer dock att ha en ökad närvaro i området de

närmaste dagarna.

– Det är ett viktigt statement att vi är många och det vore bra om ni kan hjälpa oss

genom att vara ute mycket nu. Hälsa på varandra så att ingen är anonym, då blir

det svårare att göra något dumt, säger Wilhelm Ljungvard. 

Gemensam nattvandring

Enligt polisen handlar det om fem till sex ungdomar som är drivande, andra

hänger på. Det är dem man måste få att inte delta.

Sinan Baysal från föreningen Fittja Navigation är ledsen över det som hänt. 

– Det är ungdomar som känner sig utstötta och inte har framtidstro. Skolan måste

fungera och föräldrar måste bli mer aktiva i sitt föräldraskap, då behövs inte

polisen.

Ulla Pålsson, chef på Fittja Ungdomens hus, är inte förvånad över oroligheterna.

– Det var en tidsfråga. Vi har sett ett gäng arbetslösa killar hänga i centrum länge.

Det är fina killar som riktar sin energi åt helt fel håll. Om de skulle ha jobb istället

skulle problemet vara löst, säger hon. 

Under tisdagskvällen gick Nattvandrarna i Fittja ut och fick också sällskap av

andra boende och den nystartade interreligiösa nattvandringen. 

Anna Sjögren

anna@sodrasidan.se

Två av de utbrända b ilarna i Norsborg.

Kravallpolis ingrep vid stenkastning

I onsdags tände ungdomar eld på bilar och kastade sten mot polis 

i Norsborgs centrum. Men här har det bränts bilar i flera veckor. 

NORSBORG

Vid elvatiden i onsdags kväll hade ett 20-tal ungdomar samlats i centrum och flera

bilar satts i brand, enligt polisen. De kravallpoliser som kom till platsen möttes av

stenkastning. 

– Situationen bedömdes vara så allvarlig och man ansåg att det gick att ingripa

utan att förvärra den, säger Hesam Akbari, informationsansvarig på

Södertörnspolisen.

Enligt hans uppgifter skadades ingen, men enligt ett vittne på plats ropade

polisen skällsord och en person misshandlades.  

Tidigare i veckan pratade Södra Sidan med Norsborgsborna Jakob, Daniel och

Ivan om senaste tidens bilbränder. De är inte förvånade. Det handlar om att

polisen varit i området mer den senaste tiden i samband med Operation

Alexander, tror de.

– Det är inte är bra att det brinner bilar, men man förstår varför. De tror att man är

kriminell bara för att man står och hänger i centrum och kommer fram och visiterar

en, säger Daniel.

En del menar att det är kriminella nätverk, som är arga över att polisen stör dem,

som bränner bilar. Men det kan lika gärna vara ungdomar som gör det på egen

hand, tror de.

– Nu har jag jobb på en pizzeria, om jag inte hade det skulle jag kanske vara ute

och bränna bilar, säger Daniel.

Anna Sjögren

anna@sodrasidan.se 

Fotnot: Jakob, Daniel och Ivan heter egentligen något annat.
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