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Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. De senaste
årens historiska satsning på polisen och rättsväsendet kommer att
öka förutsättningarna för att bekämpa och förebygga brottsligheten.

För att på lång sikt minska brottslighet och otrygghet måste samhäl‑
let bli bättre på att motverka segregation, fattigdom och ojämlikhet.
Samhället ska investera i de områden som har de största socioekono‑
miska utmaningarna så alla får goda möjligheter att växa. Detta står i
skarp kontrast mot Alliansens politik av skattesänkningar och nedskär‑
ningar som ökar klyftor mellan människor.
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I Stockholm har den socialdemokratiskt ledda majoriteten investerat
i en trygghetsfond, gjort riktade satsningar på brottsförebyggande
social verksamhet och tredubblat medlen till avhopparverksamhet.
Stadens samarbete med polisen har fördjupats för att säkerställa den
grundläggande tryggheten i hela staden.

Socialdemokraternas förslag för ett tryggt Stockholm
utan kriminalitet:
•

Fler poliser på gator och torg och stärkt myndighetssamverkan
för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

•

Investera för trygghet och stärkt sammanhållning i bostads‑
områden som upplevs som otrygga.

•

Bygg ut avhopparverksamhet och stärk möjligheten att påbörja
ett liv utan kriminalitet.

Tilliten människor emellan ökar när man utan oro träffas på trygga
torg, i föreningsliv, på bibliotek eller i parker och lekplatser.

•

Alla ska kunna känna sig trygga i tunnelbanan – mer ombord‑
personal och ordningsvakter vid stationerna.

Det offentliga rummet tillhör alla. Stockholm är en öppen stad och alla
stadsdelar ska vara trygga. Ingen ska låsas in hemma av rädsla. Sam‑
hället får aldrig acceptera hedersförtryck. Kvinnor och män ska kunna
röra sig på lika villkor i det offentliga rummet i de kläder som de själva
väljer, allt annat är oacceptabelt.

•

Fler mötesplatser och samlingslokaler för människor och förening‑
ar i områden som upplevs som otrygga.

•

HBTQ+ ‑ kunskapen i stadens och landstingets verksamheter ska
fortsätta öka.

•

Bygg ikapp bristen på idrottsanläggningar och satsa för att alla
barn och unga ska ha tillgång till en rik fritid.

Genom att tidigt motverka missbruk, psykisk sjukdom och att unga i
riskmiljöer rekryteras till brottslighet minskar vi på sikt grogrunderna
för den grova kriminaliteten. Samtidigt som vi bygger bort otrygga
stadsmiljöer ska vi också investera i trivsamma och stabila bostadsom‑
råden.
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