Arbetsförmedlingen ska inte sponsra nystartsjobb på strippklubbar med kopplingar till Hells Angels.
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Arbetsförmedlingen kan inte båda bekämpa gängkriminalitet samt understödja gängmedlemmars nystartsjobb vid
verksamheter som har kopplingar till samma miljö.
"Man får ju nästan hjärnblödning!"
Det är svårt att inte hålla med Liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung när hon kommenterar GT:s
avslöjande om en märklig ordning där en dömd kriminell med kopplingar till "motorcykelklubben" Hells Angels via
Arbetsförmedlingen får nystartsbidrag för att arbetsträna på en strippklubb i Göteborg med kopplingar till just HA.
Det låter som en absurd fars, en kritikstudie om det svenska välfärdssystemet och motsägelsefullheten i olika
målsättningar hos olika myndigheter, som utspelar sig samtidigt på olika nivåer. Tyvärr är det ingen fars - möjligen en
socialrealistisk tragedi.
Å ena sidan: Principen att om en person avtjänat sitt straff så ska den personen ha en rimlig chans till en nystart.
Det är bra för samhället, det är bra för individen.
Å andra sidan: Om en person med digert brottsregister ska återacklimatiseras till samhället är det måhända inte helt
lämpligt att detta görs i en miljö med starka kopplingar till samma miljö som ledde till den kriminella verksamheten till
att börja med. Inte heller är det rimligt att detta finansieras av offentliga medel.
Arbetsförmedlingen, som beviljat stödet, tvår sina händer. "Vi ska inte ta hänsyn till moraliska dilemman när beslut om
nystartsjobb tas" säger chefen för Arbetsförmedlingen i nordöstra Göteborg.
Samtidigt sitter Arbetsförmedlingen på annat håll med i Göteborg Stads Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, tillsammans med polisen,
Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, Åklagarmyndigeten, Säpo, Tullverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Försäkringskassan. Ett av centrets fyra grundläggande uppgifter är att "motarbeta och försvåra för organiserad brottslighet när det gäller upphandling,
ekonomiskt bistånd, tillståndsgivning och tillgång till lokaler."
Just ekonomiskt bistånd verkar inte gälla nystartsjobb via Arbetsförmedlingen. Det är en bisarr ordning när samma myndighet beviljar stöd till en
gängmedlem för jobb inom en näraliggande verksamhet till gängmiljön, samtidigt som den på annat håll aktivt arbetar mot samma gängmiljö. Det är en helt
ansvarsfri byråkratisk återvändsgränd, där den högra armen inte vet vad den vänstra sysslar med.

Mytbildningen och romantiseringen av Hells Angels är utbredd och mångfacetterad. Samtidigt är det oförnekbart att Hells Angels är en av de ledande
kriminella grupperingarna i Göteborg. Polisen leker katt- och råttalek med gruppens medlemmar, ständigt med livet som insats. Gruppen ägnar sig åt mycket
omfattande, systematisk och bitvis rätt avancerad brottslighet. Narkotika, stölder, utpressning i form av "beskyddarverksamhet", indrivning av pengar, allt är
av intresse för medlemmar i en subkultur av social sammanhållning som kretsar kring en snedvriden uppfattning om heder och respekt. Inte heller tillhör det
ovanligheterna att våld och vapenbrott förekommer i anslutning till medlemmar eller så kallade "hangarounds" och "prospects", kandidater och stöttepelare
som måste bevisa sin lojalitet och värdighet för att eventuellt kunna bli aktuella för fullvärdigt medlemskap. Det är en hård värld - där grupperingen
konsekvent och tydligt ställer sig utanför övriga samhället och agerar utifrån övertygelsen om att deras interna regler står över svensk lagstiftning.
Samtidigt är HA och andra kriminella element ytterst skickliga på att utnyttja systemet till deras fördel. Ekonomisk brottslighet i olika former blandat med
helt regelrätta bidragsformer är i dag en bärande del av de gängkriminellas finansiering. I ett läge där nystartsjobben blivit en blank check från staten, att fritt
användas av alla slags företag utan någon möjlighet till vidare kontroll eller övervägning om det är lämpligt att vissa personer jobbar inom vissa verksamheter,
är det inte överraskande att de som föraktar systemet också är bra på att utnyttja det.
Det är helt orimligt att Arbetsförmedlingen motarbetar sitt eget arbete inom Kunskapscentrum i Göteborg - en stad som likt Malmö är plågat av
återkommande våldsutbrott inom gängmiljön. Arbetslinjen i all ära, men den ska inte gå på strippklubb och den ska absolut inte understödja kriminell
verksamhet, alldeles oavsett hur kreativt entreprenöriell den än må vara.
Skattemedel ska användas för att bekämpa gängmiljön - inte till att hålla dess medlemmar om ryggen.
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