Presskonferens den 15 oktober kl. 13:00 på Malmö Stadion

Sluta skjut
–

första call-in genomförd i Malmö

Välkommen till presskonferens när vi tillsammans - polisen, Malmö stad och Kriminalvården –
presenterar satsningen Sluta skjut, som bygger på den beprövade strategin Group Violence Intervention,
GVI.

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö.
Satsningen är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär
att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett
våldsamt liv.
Satsningen i Malmö har efter en längre tids planerings-, internt förankrings, kartläggnings- och
analysarbete nu gått in i en operativ fas.
-

Med anledning av situationen i Malmö är tajmingen perfekt att vi nu är igång med operativa
åtgärder. Det är viktigt för oss att förhålla sig till beprövad forskning och resultaten i bland
annat USA har varit mycket goda, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Sluta skjut bygger på en beprövad amerikansk strategi, Group Violence Intervention, GVI, som visat goda
resultat i våldsutsatta städer i USA.
Resultat USA
- Boston – 63 procent färre mord bland ungdomar
- New Orleans – 32 procent minskning av mord bland gruppmedlemmar
- Stockton – 42 procent färre skjutningar
- Cincinnati – 41 procent sänkning av gruppinvolverade mord
Hemsida Sluta skjut: https://malmo.se/slutaskjut
När och var
Malmö stadion, mediecenter, ingång 27
15 oktober kl. 13:00

Presskonferens den 15 oktober kl. 13:00 på Malmö Stadion

Medverkande
Stefan Sintéus, polisområdeschef Malmö
Anna von Reis, avdelningschef, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Petra Tullgren, frivårdschef Malmö, Kriminalvården
Direkt efter presentationen finns det möjlighet till enskilda intervjuer och då även med koordinatorena i
respektive organisation som ska jobba operativt med Sluta skjut.
Praktiska frågor
Fredagen den 12 oktober – Jimmy Modin, kommunikatör polisregion Syd, tfn 070-289 86 19
Måndagen den 15 oktober - Nils Norling, presskommunikatör i polisområde Malmö, tfn 073-422 77 52

Samarbetet mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället är ett pilotprojekt inom GVI i
Sverige. Sluta skjut genomförs i samverkan med BRÅ och med stöd av Fonden för inre säkerhet.

