
 
 
Motion av Karin Pleijel (MP), Teysir Subhi (Fi) och Jenny Broman (V) 
angående våldsförebyggande arbete bland unga 

 

Tänk om Göteborg kunde vara en kommun fri från våld? Det låter som en dröm, men 
det finns mycket vi kan göra för att nå närmare det målet. Arbetet mot våld innehåller 
många delar, exempelvis att lagföra den som utfört våldsbrott samt stoppa pågående 
våld. Men våld börjar hos våldsverkaren. Den mest effektiva våldspreventionen är att 
få våldet att inte uppstår från början. En nyckel i det är att lära barn och vuxna att 
lösa konflikter utan våld och säga ifrån mot den osunda kultur som föregår våld. På 
så sätt kan vi skapa en långsiktigt hållbar trygghet som sparar både pengar och 
lidande.  
 

Det mesta som rör vår framtid grundläggs i tidiga år, där förskolan och skolan är 
nyckelspelare. Det råder ett starkt samband mellan ofullständiga betyg från årskurs 9 
och framtida psykosociala problem som psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. 
Detta enligt en analys från Socialstyrelsen. Skolan är den plats där unga löper störst 
risk att bli utsatta för brott och vad det gäller våld har pojkar ofta en dubbel roll som 
både offer och förövare. Pojkar utför den största delen av våldshandlingarna, och är 
också de som oftast faller offer för samma våld. Men bilden är komplex, våld, inte 
minst sexualiserat våld och kränkningar, påverkar främst många flickor, 
transungdomar och icke-binära. Alla typer av våld i skolan, oavsett vem som är 
förövaren och vem som drabbas, måste motarbetas och förebyggas. En skola som 
aktivt motverkar och förebygger alla former av våld (fysiskt, psykiskt och sexuellt) är 
en tryggare och bättre skola för alla. Möjligheten att lyckas med studierna ökar, 
samtidigt som eleverna får redskap att hantera vuxenlivets utmaningar bättre. Varje 
barn och ungdom i vårt skolsystem som drivs av framtidshopp, är en resurs för det 
gemensamma. Varje barn har rätt att nå sin fulla potential, bygga ett självständigt liv 
med en egen försörjning, må bra och slippa utsätta andra och bli utsatt för våld. 
Samhället behöver varje individs kompetens. Då måste vi se till att alla elever väljer 
en annan väg än våldets.  
 

Ett effektivt förebyggande arbete mot våld behövs i Göteborgs stad. Det pågår många 
bra projekt, men för att lyckas få Göteborg fritt från våld krävs ett sammanhållet, 
ambitiöst och evidensbaserat arbete som håller över tid. Vi rödgrönrosa partier i 
Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet vill se en storsatsning i 
Göteborg, och har i vår gemensamma budget lagt fram förslag på detta. 
 
Nu lämnar vi in en motion för att stärka det våldsförebyggande arbetet i våra skolor. 
Vi tar inspiration från metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) och föreslår 
att denna eller liknande kunskapsbaserade metoder genomförs i våra förskolor, 
grundskolor och gymnasier. Metoden står på tre ben: våld, genus och åskådar-
ansatsen. Både elever och skolpersonal får öva på att se sambandet mellan det 
lindriga och det grova våldet, förstå att våldet bland annat beror på föreställningar 
om hur killar ska vara och kunna göra sig fria från dessa destruktiva normer och 
förväntningar. MVP har varit bärande del i projekt som ”Kommun fri från våld” i bl.a. 



Borås och Västerås, och införts med lyckade resultat i skolor i Botkyrka och 
Stockholm. Erfarenheterna från USA, där programmet först utvecklats, visar att den 
direkta omgivningens reaktioner mot kränkningar och lindrigt våld har stor effekt 
och att åskådarens roll är en mycket viktig del.  
 
Alla skolor bör på sikt arbeta med våldsprevention, och arbetet bör starta i de skolor 
som har störst problem med våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Vetenskapen 
är tydlig gällande tidiga insatser, och normer och beteenden hos barn grundas tidigt. 
Därför vill vi även se ett medvetet arbete även i förskolan, även om arbetet 
naturligtvis måste anpassas efter ålder och kontext. På så sätt får vi bästa möjliga 
förutsättningar att bli en kommun fri från våld. Insatserna kräver samarbete mellan 
förskola, skola och andra professioner som alla måste bidra till kompetens, 
resurssättning, och genomförande av det våldsförebyggande arbetet för att det inte 
enbart ska åligga skolan att lösa samhällsproblem.   
 
I Göteborg lägger vi enorma resurser på att släcka bränder och avvärja kriser när det 
kommer till våld. Det är dags att vi satsar oss ur krisen, för att de barn som nu växer 
upp inte ska välja våldets väg.   
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) eller annan likartad 
kunskapsbaserad våldförebyggande metod implementeras i alla 
gymnasieskolor, grundskolor och förskolor i staden. 
 

2. De skolor som själva anser sig ha störst behov får implementera modellen 
först.  
 

3. En samarbetsgrupp för arbetet sätts samman med representanter från de olika 
skolförvaltningarna och andra berörda förvaltningar och bolag. 
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