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Hur många av de som Hur många av de som 
sprang var medskyldiga?sprang var medskyldiga?

SSå har det hänt igen, en skjutning på allmän 
plats. En minderårig med snedvriden upp-

fattning om hur han ska lyckas med sitt liv, få 
respekt och tjäna stora pengar, är den som idag 
står i rampljuset en stund när han utsatt allmän-
heten för livsfara. Alla förfasar sig, det ropas på 
flera poliser, större satsning på utsatta områ-
den, strängare straff, flera anställda inom soci-
altjänsten … och våra folkvalda lovar att de ska 
”vända på varje sten” för att lösa problemet. 

NNarkotikahandeln är den i särklass lönsam-
maste verksamheten i världen. Ingen an-

nan ”marknad” har en så köptrogen kundkrets. 
Kunderna finns i alla samhällsklasser. Gemene 
man kanske inbillar sig att det bara är de där 
ömkansvärda vraken i sina sunkiga ”kvartar” 
som är kunder. En absurd tanke. Undersökning-
ar av vårt avloppsvatten har påvisat att narko-
tikan finns i de breda folklagren. Det är många 
som knarkar, allt ifrån de som köper lite ”vitt” 

för att sätta fart på festen och de som vill ha lite 
”lördagsgodis” till dumbommarna som känner 
att de måste ”prova på det där farliga” och till de 
förmögna i Danderyd, Täby och Lidingö som lätt 
avvarar några tusen för lite spänning i tillvaron. 
ALLA dessa är medskyldiga till eländet som 
bara fortsätter.

När de springer för livet från shoppingcentret 
och sedan med andan i halsen berättar om 

sin ”nära döden upplevelse” för någon reporter 
inser de inte ens då att vad de nyss varit med 
om hänger ihop med deras senaste knarkinköp.

Varför inte börja i den änden? Är det ingen 
som köper finns det ingen marknad. Folk 

kan väl inte vara så korkade att de knarkar för 
att de kriminella ska ”hålla sig på mattan” och 
inte hitta på något annat och farligare? Vi har 
det samhälle vi förtjänar.
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