


Stoppa polisbrutaliteten!

Ett stort antal personer i Sverige kan berätta om att polisen i Sverige 
ofta använder mer våld än vad situationen kräver och att har en 
arrogant och föraktfull attityd och är rasistiska. Om de retar upp folk 
som ger igen så framställs det som att polisen är helt oskyldig och att 
de måste få använda ännu mer våld. Läget är helt abdsurd och det är 
dags att vi vänder på situationen. Det behövs mer folklig kontroll av 
polisen och att fl er får reda på vad de håller på med.

Här är nedan några exempel på allvarliga problem hos polisen i 
Sverige.

Kränkande ID-kontroller och visiteringar

Många poliser tycks tro att det är fritt fram att visitera och kräva folk 
på legitimation. Faktum är att man inte måste ha legitimation med sig 
i Sverige och de har ingen rätt att kräva att folk identifi erar sig om det 
inte har begåtts något brott. De får inte heller visitera folk om det har 
hänt något speciellt som gör att de kan tro att man har något olagligt 
på sig. En del poliser verkar ha inställningen att man automatisk är en 
brottsling bara för att man bor i ett visst område och att de då har rätt 
att kräva att få se id-kort och gå igenom fi ckorna. Enligt polislagen 14 
§ så kan de begära att man identifi erar sig om det “fi nns det särskild 
anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst”. Som det funger-
ar nu så hittar de på att man är misstänkt för det ena eller andra och 
hoppas att de ska hitta något när de kräver att få se legitimation och 
visiterar folk. Deras upprepade visitationer och kontroller blir till rena 
trakasserier av folk.

Ammunition som inte ens får användas vid vildsvinsjakt

Polisen använder sedan 2004 hålspetsammunition. Det är en sorts 
ammunition som är olaglig enligt genevekonvetionen och inte får 
användas i krig. Den får inte ens användas när man jagar älg eller 
vildsvin. Ammunitionen som polisen använder är mycket farligare än 
“vanlig” ammunition och den är gjord för att döda med ett enda skott.

Kulan sväller upp när den kommer in i kroppen och river upp ett stort 
hål så det är mycket större risk att man får amputera någon kroppsdel 

eller förblöder. Att de tycker sig ha rätt att använda sådan ammunition 
visar vilket människoförakt som präglar dem och de politiker som låter 
dem göra det utan protestera. 2003-2014 dödade polisen i Sverige 12 
personer, i Norge dödades två, och i Finland endast en.

Polisen använder dödliga grepp

Polisen har under åren dödad många personer genom att de lägger 
ned en person på marken och sätter på handfängsel på ryggen. En 
polis sätter sedan t.ex. sitt knä på ryggen med en annan sitter på 
halsen eller nacken. Trots att det är fullkomligt livsfarligt så har de 
fortsatt använda denna metod och många har dött av kvävning såsom 
Osmo Vallo, Johan Liljekvist m.fl . När de väl dödar någon så verkar 
det vara mer regel än undantag att de försöker mörka händelserna 
kring dådet.

Rasism

Rasism är uppenbarligen ett stort inom polisen. Många poliser fäller 
raistiska kommenterar när de griper någon som är av utländsk här-
komst. Vi har sett hur de skriker “apajävel” åt ungdomar, att de kallar 
folk för “blattar” och hur de på Polishögskolan använder ord som t.ex. 
“neger”. Polisen stoppar även folk bara på grund av hur de ser ut. I 
sina kampanjer för att hitta “papperslösa” kör de på med ett rent ras-
tänkande. Fel hår- eller hudfärg? Räkna du automatiskt är misstänkt 
av farbror blå.

Vad skall vi göra åt problemet?

Vi måste se till att det kommer ut så fort de gör några övergrepp så 
att de känner att de har ögonen på sig. Deras roll i samhället är tyvärr 
inte att skydda vanligt folk utan att hålla folket i schack så att de inte 
gör uppror. Man kan därför inte räkna med att situationen kommer att 
bli mycket bättre med dagens samhällssystem. Men vi kan göra situ-
ationen något drägligare genom att göra motstånd och protestera och 
sprida fakta om problemet.


