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Megafonen om polisvåld och dödsskjutningen i Husby:

Vi kräver en oberoende
utredning av dödsskjutningen
i Husby
Publicerad 15 maj, 2013 - 12:44

DÖDSSKJUTNINGEN I HUSBY Genom att sprida falsk information om
när polisen i måndags dödade en man i Husby, har myndigheten
svikit svenska folket. Nu kräver vi en oberoende utredning av hela
händelseförloppet, samt en offentlig ursäkt från polisen. När blev det
okej för polisen att gå in i våra förorter och döda våra medborgare?
Det skriver Basar Gerecci, medlem i organisationen Megafonen, som
idag arrangerar en demonstration mot polisvåld.

I måndags sköt polisen ihjäl en 69-årig man i Husby. I samtliga stora
medier återges samma händelseförlopp, som först spreds via polisens egen
hemsida: mannen betedde sig hotfullt i närområdet och polis kallades in.
Efter misslyckade övertalningssamtal bryter polisen upp dörren, varpå han
attackerar dem med machete. Polisen använder sig därför av nödvärn och
skjuter mannen, som blir allvarligt skadad och förs med ambulans till
sjukhuset. Där avlider han senare i sviterna av sina skador.
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322 kommentarer

Vi som var där i måndags och talade med flera närvarande medborgare
kunde konstatera att flera allvarliga felaktigheter finns i denna information
från polisen. Den viktigaste av dessa var att mannen aldrig fördes till sjukhus
i en ambulans, utan befann sig i lägenheten där han blev skjuten ända fram
tills att han strax efter klockan 02:00 på natten fördes iväg i en likbil.

Efter att polisen på tisdags morgon konfronterats med dessa uppgifter,
som Megafonen och andra har starka bildbevis för, lade man till en enkel
korrigering i sitt pressmeddelande som styrker vår beskrivning.

Vi kan inte tolka detta som annat än ren lögn och desinformation,
som givetvis tjänar ett syfte. Vad har polisen att dölja kring
händelsen? Varför skriver de på sin egen hemsida att mannen fördes
med ambulans till sjukhus när vi som var där kan bekräfta att han
aldrig lämnade lägenheten efter skottlossningen förrän likbilen
hämtade honom?

Detta falskspel från polisen skapar givetvis nya frågetecken angående deras
beskrivning av händelsen. Vi ifrågasätter nu vad som egentligen stämmer i
polisens beskrivning av hela detta fall.

Men även om den falska informationen från polisen är häpnadsväckande och
måste leda till vidare utredning, är det vad vi betraktar som ett mord som
upprör oss främst. Hur kan insatsstyrkan som kallats till plats och är
specialutbildade att klara sådana här situationer, inte lösa situationen på
annat sätt än att de mördar den 69-åriga mannen, som endast är beväpnad
med en kniv?

Bör de som säger sig finnas till för lagens upprätthållande vara de
som allra värst bryter mot den? När blev det okej för polisen att gå in
i våra förorter och döda våra medborgare?

Vi som förortsorganisation är starkt oroade över samhällsutvecklingen.
Polisen ökar ständigt sin närvaro i våra områden. Detta sker på bekostnad av
nödvändiga och starkt efterfrågade sociala insatser som billiga och bra
bostäder, fungerande skolor och ett levande kulturliv. Vi oroas samtidigt över
att polisen ständigt blir allt mer aggressiv och våldsbenägen i sitt arbete.
Detta våldsutövande uttrycker sig mot de längst ner i samhället, inte minst
unga förortsmänniskor som ständigt trakasseras och utsätts för polisens
övervåld.

Därför arrangerar Megafonen på Kista Torg idag en demonstration
mot polisvåldet i förorten. Där kommer vi kräva följande två åtgärder
kopplade till 69-åringens död:

● En oberoende utredning av hela händelseförloppet, samt att nödvändiga
åtgärder vidtas utifrån resultatet av utredningen.

● En offentlig ursäkt av polisen till familjen och allmänheten, för mordet på
69-åringen och för att poliskåren genom sitt agerande svikit sitt uppdrag
gentemot hela det svenska folket.

Basar Gerecci, Megafonen

Den här artikeln är stängd för kommentarer.

Visar 10 av totalt 251 kommentarer.
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Realtidsuppdatering är påslagen.

Hej Megafonen.
Säg att det blir en oberoende utredning, som konstaterar att polisen faktiskt
har rätt att skjuta när de blir anfallna av en machete-beväpnad man…
Kommer ni då att be poliserna om ursäkt för att ni kallade dem mördare?
Jag hoppas verkligen det!

2skruf2 och 202 fler gillade detta Gilla

Grundproblemet är faktiskt att en person attackerade polisen med en stor
kniv. Eller hur , megafonen?

Västanfläkt och 162 fler gillade detta Gilla

Jasså minsanna, megafånen Gerecci anser att Husby är "deras" förort.
Kanske borde han kolla upp lite så ser han att Husby fanns långt innan han
och andra megafånar ockuperade det som en gång i tiden var en lugn och
idyllisk förort och definitiv gjorde slut på det. Om de nu känner för att göra
något för "sin" förort kan de ju börja med att bete sig som civilserade
människor och uppmana sina grannar att göra desamma istället för att ge
sig på polisen när de gör sitt jobb.

Patrick Mårtensson och 169 fler gillade detta Gilla

"Våra förorter"? Det är inte era förorter mer än någon annans! Det är
svenska skattebetalare som har betalat dem, inte gängkriminella megafoner!

puttis och 162 fler gillade detta Gilla

Det är väl ändå inte att polisen försökte gripa 69-åringen som Megafon
beklagar sig över utan att man:
1) Sköt ihjäl mannen, specialutbildad polis borde väl kunna sätta kulor på
ställen som är oskadliggörande men inte dödande.
2) Fine, om nu skottet ändå tar allvarligt ska man väl för böveln tillkalla
ambulans. Om inte är det ju vad som närmast kan kalla för en avrättning av
en dödspatrull.
3) Att polisen ljuger om förloppet och påstår att man tillkallade ambulans
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direkt trots att vittne säger det motsatta.

M Henri Day och 9 fler gillade detta Gilla

1) Hur "specialutbildad" en polis än är så kan skott vara dödande. Och
det är bara på film som poliser hinner skjuta en person som attackerar
dom med kniv i vänsterfoten. I verkligheten är situationen oftast mer
kaotisk. Det är möjligt att Du skulle klarat av att sikta mot vänsterfoten
om du vore polis. Men det är också mycket möjligt att du skulle ha haft
en kniv i bröstet om du tagit dig tid att sikta mot vänsterfoten och
missat.
2 ) Nej, om personen är död finns det ingen större anledning att föra
bort honom i en ambulans.
3) " Jag beklagar att vi gick ut med fel uppgifter. Jag tar på mig det.
Det är en kommunikationsmiss, säger Lars Byström, presstalesman vid
Stockholmspolisen till Ekot."

http://sverigesradio.se/sida/a...

gz och 90 fler gillade detta Gilla

Ja, bäst vore det kanske om polisen lät folk springa runt och vifta med
machetas ifred, Basar?

Umblan och 123 fler gillade detta Gilla

Här kan man finna statistik över dödade poliser i tjänst och under vilka
uppdrag det dödats. Lite knappt en polis på tre år i snitt har dödats med
skjutvapen främst, knivar kommer sedan. 10 av dessa poliser har dödats vid
ingripande när det gäller psykiskt sjuka människor och 2 poliser har dödats i
bakhåll.
http://www.spmp.se/site/index....

moonstream och 33 fler gillade detta Gilla

Var kvällens Uppdrag granskning början på islossningen för Svenska
journalisters (och politikers ) ängslighet inför vissa frågor...?

LazorShark och 90 fler gillade detta Gilla

idiotplague 1 vecka ago som svar till plura

idiotplague 1 vecka ago

Katarina Björkström 1 vecka ago

Exossen 1 vecka ago

• - D 

• .-.. 

• - D 

• .-.. 

• - D 

• .-.. 

D 

• .-.. 

.!.. D 

http://disqus.com/mhenriday
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#
http://disqus.com/idiotplague/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5533869
http://disqus.com/tommiehansen
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#
http://disqus.com/idiotplague/
http://disqus.com/Umblan
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#
http://disqus.com/facebook-722972042/
http://www.spmp.se/site/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=109
http://disqus.com/moonstream
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#
http://disqus.com/Exossen/
http://disqus.com/twitter-224422551
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#comment-899015645
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#comment-898973988
http://www.facebook.com/people/Katarina-Bj%C3%B6rkstr%C3%B6m/722972042
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#comment-898914083
http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/#comment-898583978


2013-05-28 13:42Vi kräver en oberoende utredning av dödsskjutningen i Husby | Debatt | svt.se

Sida 5 av 5http://debatt.svt.se/2013/05/15/vi-kraver-en-oberoende-utredning-av-dodsskjutningen-i-husby/

Jasså? Megafonen "kräver" igen? Knappast oväntat.

2skruf2 och 118 fler gillade detta Gilla

Ladda fler kommentarer
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