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Ett vapen mindre i vårt samhälle
Inledning
Idag är det många skjutningar i Sverige, alltför många unga personer som dör med hela
livet framför sig. Sedan har vi gärningspersonerna som också kan vara väldigt unga och
som förstört sina liv. Vi behöver göra något åt detta då det har blivit ett stort problem och
skapar väldigt mycket otrygghet.

Teori
Jag kommer att använda mig av nedanstående teori för att förklara varför min ide kan
lyckas. Engdahl och larsson (2011: 46) skriver att en människa är ständigt ute efter att
söka sådant som inte kommer att skapa smärta, man talar därför om
behaviorism(2011:46). Dom fortsätter skriva om valhandlingsteorin som går ut på en
individ helt enkelt gör sina val efter det som kommer att tillfredsställa, dvs. det som
kommer att skapa maximerad nytta. Före en individ väljer att handla så kommer denna
att överväga det som kommer att ge lycka och nytta mot det som kommer skapa
lidande. Om nyttan väger mer än lidandet så kommer man att utföra handlingen men
om det är tvärtom så kommer detta att hindra personen från att göra detta(Engdahl &
Larsson, 2011:46)

Min ide
En ide som jag har men som jag såg att regeringen redan haft kännedom om är att man
ska kunna lämna in sina vapen utan att kunna bli dömd. Ett av sätten att få bort vapnen
från våra gator är att man samlar in dom förstås, samt att man hade kunnat öka
tullpersonal samt kustbevakningen för att försvåra att allt fler illegala vapen kommer in i
landet. Men min ide skiljer sig på så sätt att man ska ge något i utbyte såsom en viss
summa pengar. Samt att vid överlämnandet av vapnet så ska individen inte behöva
lämna in namn eller kontaktuppgifter. Nedan så kommer jag förklara min ide djupare.

Varför anser jag då att man vid utbytandet av överlämnandet av vapen ska
ske en “belöning”?
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Vi tänker på att det är våra skattepengar som vi delar ut, men vi måste tänka på att
denna metoden kommer att vara billigare för oss. Kriminalvården skriver att det är
statliga medel som finansierar och möjliggör organisationen. År 2020 fick dom 9,7
miljarder kronor för upprätthållandet av organisationen(kriminalvården: 2020). Enligt
uppgifter kostar det dagligen 3255 kr (häktet) och 3202 kr (anstalt) för kriminalvården att
ha klienter. Samt anhöriga till den avlidna personen, som lider kommer att påverkas på
negativt sätt. Dom kommer att behöva sjukskriva sig samt att andra kanske blir av med
sitt jobb till följd av psykisk ohälsa. Skandia skriver att i år så har Sverige gått miste om
65 miljarder kronor till följd av sjukskrivningar(2020). Dom skriver även att om samhället
hade infört fler åtgärder mot psykisk ohälsa hade man sparat upp till 21 miljarder kronor.
Allt detta styrker det faktum att det kostar mycket för samhället att finansiera detta. Det
jag vill komma fram till är att det kostar mycket pengar för oss skattebetalare för att
kunna ta itu med dessa fenomen.
Beroende på om personen vill vara anonym så kommer sättet att ge pengarna på
variera också.
Jag tänkte att man hade kunnat prova detta under en period och beroende på hur det
går, dvs om man får in många vapen samt om skjutningar minskar så ska man såklart
fortsätta för att dra in allt fler vapen.

Resonemang
Ett av många faktorer som kan hindra en individ från att utföra handlingen(lämna in
vapen) kan vara t.ex att polisen kommer ha “koll” på personen och veta att det kan
cirkulera fler vapen i personens omkrets(om personen lämnar ut namn). Detta kan göra
att man drar sig undan istället för det är inte värt risken. Vi får försöka arbeta mot att
nyttan ska överväga det som kan skapa lidande hos individen, vilket i detta fallet kan
vara rädslan som då håller personen tillbaka. Samtidigt som vi går miste om att kunna
omhänderta ännu ett illegalt vapen. Så min tanke här är att man helt enkelt inte ska
kräva att personen lämnar in namn eller andra kontaktuppgifter vid överlämnandet.
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För att kunna studera fenomenet kring skjutningarna kan man använda sig utav
kvantitativ metod. Man tar del av polisens statistik kring skjut rapporterna och ser
hurvida om det har gått ner eller om antalet skjutningar har gått upp. Polisen registrerar
antalet anmälningar som vi sedan kan studera och utifrån detta dra slutsatsen om hur
det har gått.
Visst kommer inte denna teorin att hindra all vapenvåld men det kommer att vara “ett
steg till ett mindre vapen på våra gator” och just det vapnet som lämnades in kanske
annars hade använts till något annat. Många kommer säkert vara emot detta (vi
skattebetalare) men om man bara ger denna en chans så tror jag att det kan hjälpa mot
vapenvåldet. Men denna teorin går helt ut på att poliserna ska samla in så många
vapen som det bara går då detta kommer minska på chanserna att ännu en person går
miste om sitt liv. Samtidigt som man ökar personalen vid gränser (tullpersonalen) samt
att det blir en ökad bevakning på kusten. Allt detta för att försvåra att det kommer in fler
vapen. Samt att paket som kommer in till landet ska noga undersökas och gå igenom
tullen för att man på ett säkert sätt ska kunna säga att paketet är säkert. Allt detta för att
förhindra att fler vapen kommer in i landet. Samt så tror jag om vi lyckas dra in vapen
och förhindrar vapenbrott så tror jag att mycket av skattepengarna kommer att kunna
sparas.
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