
Sätt arbetslösa i arbete! 
Integrationen av hitkomna flyktingar har misslyckats totalt. Flera områden med 

utanförskap har uppstått. Där har gäng bildats, som vill ha kontroll över 

narkotikamarknaden och som skjuter på varandra. Sådant kan absolut inte tolereras 

i en utvecklad stat. Frågan är då hur detta kan stoppas och hur vi kan förhindra 

fortsatt gängbildning. 

Försök att avväpna de kriminella gängen har gjorts, med viss framgång. Men större 

resurser borde sättas in, kanske militär personal. Då kunde militären vara till någon 

nytta i alla fall. 

Det finns en förbisedd möjlighet att komma tillrätta med de problemen med 

gängbildningar. Regeringen kunde sätta de arbetslösa i betald samhällstjänst. De 

skulle då utföra angelägna arbetsuppgifter utanför arbetsmarknaden. Om lönen 

sätts lika med den ersättning de förut haft kostar det ju inget extra. De ska jobba så 

många veckotimmar som lönen räcker till enligt gällande kollektivavtal, varken mer 

eller mindre. För att få det något bättre än de förut haft kan arbetstiden förlängas 

något. 

De kunde bli assistenter åt statliga och kommunala tjänstemän. Det finns alltid 

arbetsuppgifter som inte kräver utbildning. Exempelvis i hemtjänsten. Där skulle 

man med hjälp av assistent kunna ge service som behövs men som annars inte 

hinns med. I sjukvården kunde assistenter avlasta sköterskor med uppgifter som 

inte kräver kompetens, som att bädda sängar och dela ut mat. 

Många andra arbetsuppgifter kan tänkas. Man kan sortera allt avfall och återvinna 

tegel och virke, exempelvis. Förutom samhällstjänst bör utbildningen få ökade 

resurser. Gängmedlemmarna har oftast så dålig utbildning att de inte har någon 

chans på arbetsmarknaden. 

På så vis skulle nyanlända snabbt komma in i samhällslivet och snabbare lära sig 

svenska. De skulle känna att de gör skäl för varenda krona de får. Det gäller även för 

alla andra arbetslösa. Man kunde då ställa krav på att antingen ta en erbjuden 

samhällstjänst eller utbilda sig. 

Sammanfattningsvis så finns det många angelägna arbetsuppgifter. Många 

arbetslösa vill och kan utföra dem, till mycket låga kostnader. Varför gör inte 

regeringen någonting? 

Att diskutera: 

• Hur kan vi avväpna och rehabilitera de kriminella gängen? 

• Hur ställer vi oss till de ovan föreslagna åtgärderna? Kan de kompletteras? 

• Diskutera andra aspekter av gängens utanförskap! 

• Vilka hinder för effektiva åtgärder finns? 


