Otrygghet bland unga och skadegörelse i Degerfors tätort.
Under våren har det varit mycket oro och skadegörelse i Degerfors. Invändigt har det bland annat
varit i biblioteket och Coop. Utvändigt har bland annat Folkets hus och Bruksskolan varit utsatta. En
otrygghet har infunnit sig i samhället. En stor del av ovanstående skadegörelse är orsakat av några få
ungdomar och inget av detta är ett acceptabelt beteende.
Det förekommer även hot, främst via sociala medier, bland våra ungdomar. Det innebär att många
ungdomar inte känner sig trygga vare sig i sin skolmiljö eller annars. Tyvärr förekommer droger långt
ner i åldrarna. Drogproblemet är inte utbrett men det finns.
Vad gör då samhället?
Kommunfullmäktige i Degerfors har ett prioriterat mål som innebär att alla elever ska vara behöriga
till gymnasiet. För att nå dit måste alla delar i kommunen jobba tillsammans. Eleverna måste t.ex.
känna sig trygga på våra skolor och skolplikten måste efterlevas. Vi har samverkan i den nu aktuella
frågan där också polisen är delaktig, bland annat genom medborgarlöften om trygghet och säkerhet
på allmänna platser.
De flesta av kommunens ungdomar är inte alls delaktiga i de nämnda problemen. Kärnan av de unga
ungdomarna som är delaktiga är identifierade och en bra och regelbunden kontakt har etablerats
med föräldrarna. Vi ser det som viktigt att alla föräldrar är observanta på vad deras ungdomar gör,
inte bara på kvällar och helger utan även på dagtid. Vi behöver alla hjälpas åt för att stötta våra
ungdomar i deras utveckling. De är viktiga.
Det arbetas intensivt från många håll för att situationen ska förbättras samtidigt som vi måste visa
förståelse för att insatser kan ta olika tid och det kan dröja innan vi ser resultat.
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