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FRÅGAN ÄR om man stänger de
andra ute – eller sig själv inne?

När ”gated communities”
nu även blivit aktuella i Sve-

rige (läs veckans reportage
på sidorna 10–13) så är vi
ute på ett sluttande plan.

Och frågan är då vad
som väntar på oss där
nere i mörkret.

För att få en aning
om det så rekommende-

rar jag den mexikanska
filmen La Zona, av regissören Rodrigo Plá. Den gick nyligen
på bio, kom i förra veckan på dvd och är en isande studie i
mänskligt beteende.

Filmen handlar om ett gated community i Mexiko City som
får besök av tre fattiga, unga killar som inte kan motstå fres-
telsen att ta sig in bakom murarna när strömmen går en
mörk, regnig kväll. Naturligtvis slutar det illa, riktigt illa. Två
av killarna – och av misstag en vakt – blir nerskjutna. Där-
efter startar en infernalisk jakt på den tredje, Miguel, som
likt ett skadat djur skräckslagen jagas genom gränderna,

hela tiden bevakad av övervakningskamerorna. De boende
som tycker att allt gått överstyr och att polis borde tillkallas,
upptäcker nu att de är en försvinnande, obekväm minoritet.
I stället tar lynchmobben med dess mentalitet över.

NU INVÄNDER SÅ KLART vän av ordning att det här är ju en
extrem situation i en extremt farlig och tätbebodd stad,
dessutom med en korrupt poliskår. Det går ju inte gärna
att jämföra med – Limhamn! Victoria Park har dessutom
inte ens några stängsel utan enbart ”osynliga murar”, som
vd:n Unni Åström uttrycker det.

Men kärnfrågan är ändå vad som händer när man isolerar
sig från det övriga samhället i ett privat, exklusivt område.
När inbrotten ökar och de boende tycker att nu är det väl
dags att öka säkerheten med kanske övervakningskameror,
en mur, ett vaktbolag? Återigen, det sluttande planet.

Rodrigo Plá talar om själva området, La Zona, som
huvudkaraktären i sin film. Det lever sitt eget liv.

Alla som funderar på att flytta till Victoria Park borde
skickas på tvångsvisning av La Zona.

För sin egen skull.
MAGNUS SÄLL

Prenumerationsassistent

Varför får 
Sverige gated
communities?

Barbro Engman, 60 år,
ordförande för Hyresgäst-
föreningen, Borlänge. 

– Folk tror att det innebär
trygghet, men det är en
bedräglig trygghet. Redan
i dag står hyreshus och vil-
lor på varsitt håll och vi
bygger oss också alltmer
åtskilda, där det fysiska staketet är den ytter-
sta gränsen som signalerar att vi har anled-
ning att vara rädda för varandra. Jag tycker
att det är en förfärlig utveckling.

Enligt en ny rapport vill
en av tre svenskar leva i ett
inhägnat bostadsområde dit
obehöriga inte har tillträde.

AV KRISTINA LINDQUIST OCH HANS FALK

Magnus Hörnqvist, 42 år,
kriminolog, Stockholm.

– Det som lockar kan ju
vara trygghetsbiten: att de
riktigt rika kan vara oroliga
för sin egendom och att
någonting ska hända dem.
Men jag är skeptisk till den
här rapporten.

– Svaren beror på hur frågorna ställs. Jag
tror faktiskt inte att en tredjedel av sven-
skarna vill leva muromgärdat, bevakade av
väktare. Det har i alla fall tidigare varit svårt
att lansera den här USA-idén i Sverige, trots
flera försök.

Gunilla Andersson, 48 år,
folkhögskolelärare, Malmö.

– Jag förstår de som känner
sig rädda och vill bygga
murar omkring sig, men
dessa murar skapar inte ett
tryggare samhälle. Trygg-
het växer och frodas i ett
jämlikt samhälle. Med
ökade klyftor, som i dag, får vi ökad utslag-
ning och kriminalitet där otryggheten breder
ut sig i stället.

� � �I zonen kan allt hända
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Omslagsbild: Victoria Park i Malmö, 
Sveriges första ”gated community”.
Foto: Johanna Svensson.
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RÄTTELSER

Tyvärr illustrerades förra veckans
intervju med Socialistiskt Forum-
arrangören Moa Elf Karlén med fel
bild. Vi ber om ursäkt. Så här ska
den förstås se ut.

�

Moa Elf Karlén.

Kim Nordberg är redaktör på Quick Response, som 
vi skrev om i förra veckans Arbetaren. Vi beklagar 
att förnamnet blev fel.
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Har du
mardrömmar
om klimat-
hotet?
Det har vi med.
Läs Arbetarens klimatblogg!
arbetaren.se/klimatbloggAnnonsera 
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I papperstidningen, på hemsidan eller
både och. Kontakta oss på 08-16 08 90
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