
 
Solna den 30 augusti 2021 

 
Motion om att starta ett Våga vittna-projekt 
 
Skolans uppdrag är kompensatoriskt. Alla barn ska kompenseras för klass- och 
utbildningsbakgrund för att sedan ha lika goda möjligheter i resten av livet. Med den ökade 
segregationen och privatiseringen av skolan har gjort det uppdraget allt svårare att uppfylla. 
För att verkligen kunna lösa samhällsproblemen med ökat utanförskap och kriminalitet måste 
en starkare välfärd och skola byggas upp och boendesegregationen byggas bort, också i 
Solna.  
 
Men Solna kan och bör också agera inom skolan för att bekämpa de problem med otrygghet 
och våld som har uppstått i det allt mer splittrade Sverige. Antalet misstänkta för våldsbrott 
och användandet av narkotika bland unga ökar, men att ungdomar inte vågar vittna eller inte 
tycker det är viktigt att vittna gör det svårare att bekämpa brottslighet. Att upptäcka och 
stoppa brottslighet tidigt är avgörande för att en ungdom inte ska hamna på en kriminell 
bana. Det finns idag en rädsla hos en del ungdomar över att bli angripna om man vittnar. En 
del känner sig så hotade att de inte ens vågar polisanmäla. Samtidigt är många omedvetna 
om att det är ett brott att hota någon till tystnad.  
 
Eskilstuna var pionjärer i arbetet med att få unga människor att våga vittna. Man arbetade 
systematiskt i projektform med att informera ungdomar om sina rättigheter, om att få dem att 
tillsammans våga stå upp för varandra, anmäla brott och våga vittna. Det bästa sättet att 
uppnå detta är att systematiskt nå ut i skolan. Resultat från projektet visade att ungdomarna 
efteråt självmant tog kontakt med polis och andra för att diskutera och ställa frågor, att 
ungdomarna fått en ökad kunskap om lagar och att toleransnivån för våld hade minskat. Vi 
anser att Solna bör inspireras av och utveckla ett projekt med samma syfte.  
 
I Solnas skolor pågår redan idag ett systematiskt värdegrundsarbete. Det är ett bra och 
nödvändigt arbete som behöver fortsätta utvecklas. Vi anser att ett Våga vittna-projekt vore 
ett bra komplement där fokus är hur man agerar när ett brott har begåtts, hur man kan få 
stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har och vilka lagar som gäller. 
Arbetet behöver sannolikt börja i mellanstadieåldern och fortsätta hela vägen till gymnasiet 
men detaljerna bör givetvis utformas av tjänstemän och eventuella samarbetspartners inom 
det ideella föreningslivet, polisen och andra berörda aktörer.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som 
ska bedrivas inom skolan i Solna. 
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