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Anna Linné demonstrerar hur
den allt populärare
självförsvarssprayen ska
användas mot en angripare.
Färgen är förblindade för
stunden och är mycket svår att
tvätta bort dagarna efter. "Ett bra
sätt att försvara sig på", tycker
Anna Linné. Kompisen Sofia H

Ett tjut för trygghet. Sofia
Hagsund med det varnande
personlarmet.
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Allt fler beredda att slå tillbaka mot

rånarna

Rädslan att utsättas för rån och misshandel gör att allt fler landskronabor utrustar sig

med personlarm och självförsvarsspray.

LANDSKRONA. Antalet personrån och misshandelsfall i centrala Landskrona
har, som vi berättat tidigare i veckan, ökat stadigt de senaste månaderna.
Det har fått den lokala brottsofferjourens försäljning av personlarm och
självförsvarsspray att skjuta i höjden.
— En kolossal ökning. Folk är rädda för att för att bli nedslagna eller rånade, och
kan då de här sakerna hjälpa är det en billig försäkring, säger Sven-Åke på
brottsofferjouren och tillägger att såväl unga som äldre köper produkterna.
Självförsvarssprayen är lila till färgen och ryms i en liten behändig behållare.
Förutom att färgen är väldigt svår att tvätta bort de första dagarna har den en
tillfällig förblindade effekt. Användaren rekommenderas därför att spraya hela
innehållet i ansiktet på angriparen.
— En sådan här skulle jag gärna vilja ha, säger Anna Linné på Alvar
Gullstrandgymnasiet direkt efter att hon testat sprayen.
— Ett bra sätt att försvara sig på. Och även om man inte skulle känna sig utsatt
kan det vara skönt att ha en sådan i beredskap i fickan, fortsätter hon.
Både Anna Linné och kompisen Sofia Hagsund är mer försiktiga än tidigare när
de vistas utomhus på kvällen och natten.
— Jag är aldrig ensam ute på stan, för det händer så mycket nuförtiden. För
någon vecka sedan inträffade det ju fyra överfall på samma dag, så det är klart
att man blir orolig, säger Anna Linné.
— Och när jag ska cykla hem genom Karlslund på kvällen efter träningen tänker
jag på att ha följe med någon, säger Sofia Hagsund.
Personlarmet har en tuschpennas storlek och utlöses genom ett enkelt tryck med
tummen. Och det tjuter minst lika högt som ett lägenhetsbrandlarm.
— Det här är också en liten sak som kan göra en stor sak. Ja, jag tror ännu mer
på detta än på sprayet, säger Anna Linné får medhåll.
Närpolischefen Tom Jensen har full förståelse för att de som känner sig rädda
för att gå ut när det är mörkt utrustar sig med den här typen av produkter. Och
när det gäller personlarmet, som han tycker är bra, kan han referera till fall i
Malmö där detta har fått angriparen att hejda sig och ta till flykten.
Däremot är han mer tveksam till självförsvarssprayen.
— Sprayen är en form av våld som du använder dig av och det kan provocera
angriparen.
— Men olaglig är den inte, för i en trängd situation har du rätt att försvara dig
och använda så mycket våld som nöden kräver, säger han.
Tom Jensen betonar att det framför allt är unga män som utsätts för rån och överfall. Äldre människor, som är
den grupp som känner störst oro, löper däremot en liten risk att drabbas.
— Jag hoppas att fler vågar sig ut nu när vi har utökat vår fotpatrullerande verksamhet, säger Tom Jensen.
I satsningen att göra centrum till en brottsfri zon ingår också den trygghetspakt som lanseras till lucia. Den går ut
på att polisen och väktare nattpatrullerar medan föreningar, socialarbetare och fritidsledare står för
nattvandringen.



Personlarmet, som räcker till 20-25 larm, och självförsvarssprayen kostar hundra kronor styck.
Fotnot: Sven-Åke på brottsofferjouren vill inte uppge sitt efternamn med hänvisning till att arbetet bedrivs på
frivillig basis men på bestämda arbetstider.
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