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Wissam Wehbe – En nyttig apa för Sveriges

knarklangande regering

E H  W IS S A M  W E H B E  D IN  D U M M A  A P U N G E …

Svenska polis är horungar i uniform din dumma prostituerade horunge. Svensk polis

är Europas smuts, en grupp fega obildade kriminella kräk i uniform vilka finansieras

utav “Regeringen” som mördar 100,000 barn i Afrika varje månad, och säljer mest

vapen i världen. Bara det faktum att svenska myndigheter betalar dig och låter dig

“arbeta” med ungdomar betyder att det är något fel i huvudet på dig Wissam Wehbe.

Arikeln nedan är skriven av en socialbidragstagande (Presstöd) horunge på

skitblaskan Helsingborgs Dagblad (Tidningen får 2,5 miljoner i socialbidrag/år).
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Unga ska lära känna människan bakom uniformen

Rollspel och uniformsprovning ska få unga att sluta kasta sten mot polis och

räddningspersonal. “Ungdomarna ska få lära känna socialförvaltningen, polisen och

räddningstjänsten – men framför allt människorna som jobbar där, säger

behandlingspedagog Wissam Wehbe.

Behandlingspedagog Wissam Wehbe, längst fram, har dragit igång projektet

MenyMeny ++



Människan bakom uniformen (MBU). Även polis och räddningstjänst är med på

noterna, på bilden också Håkan Ask från Landskronapolisen, Tobias Aldgård från

räddningstjänsten och Anders Enqvist, Landskronapolisen.HD/NST Fredrik

Johansson

LANDSKRONA. Stenkastning mot räddningstjänstens personal vid storbranden på

Koppargården för fem år sedan, stenkastning mot polis under tidig höst i år när den

ryckte till oroligheter och bränder vid Saluhallstorget. Och beskjutning med grön

laser mot både polis och räddningstjänst under sommaren.

Tillfällena har varit många då uniformerad personal blivit utsatt när de gjort

utryckningar.

Nu ska ett nytt projekt – “människan bakom uniformen”, förkortat MBU – få

ungdomar att känna mer sympati för poliser och räddningspersonal och vilket på så

vis ska förhindra att uniformerad personal angrips på olika sätt. De ska helt enkelt

träffas, prata med varandra, umgås.

Bakom idén att polis och räddningspersonal ska träffa och lära känna ungdomar

och vice versa står Wissam Wehbe som är behandlingspedagog på

socialförvaltningen. Han tog intryck av ett liknande projekt i Göteborg, som gett

goda resultat, och ville överföra tankarna till Landskrona. Även i Göteborg, och på

flera andra ställen, har man haft stora problem med stenkastande och bråkiga

ungdomar.

– Jag tänkte att det skulle man kunna göra i Landskrona också, säger han och fick

snabbt sina chefer att haka på när han berättade.

Redan nu finns ett ungdomsforum, en grupp ungdomar som har möten med bland

annat polis. De ska också få vara med, men projektet vill stöpa om forumet och få

med sig fler unga, inte bara samma grupp hela tiden.

– Ungdomarna ska få lära känna socialförvaltningen, polisen och räddningstjänsten

– men framför allt människorna som jobbar där, säger Wissam Wehbe.

Ett första möte är inbokat 10 oktober då cirka tio ungdomar ska få komma till

räddningstjänstens lokaler. Det mötet ska följas av fler.

Så vad gör man då?

– Lär känna varandra, har rollspel, ungdomarna får prova vår utrustning, göra

fystest och olika övningar, säger Anders Enqvist på Landskronapolisen.

Projektet har inga förhoppningar om att kunna få med sig de allra värsta

ungdomarna, men kanske de undertill, som finns i riskzonen. Tanken bakom är att

man inte gärna kastar sten eller angriper på annat sätt någon man känner.

– Förhoppningsvis sprider det sig till fler som vill vara med, säger Anders Enqvist.

– Vi kanske når mellanskiktet, säger hans kollega Håkan Ask.



Wissam Wehbe säger att flera ungdomar han pratat redan är positiva till att vara

med.

– Jag tror man kan förhindra nyrekryteringen till gäng som bråkar, säger han.

.

http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/725699-polischef-kan-fa-behalla-jobbet-

aven-om-han-falls-for-misshandel

http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/726759-41-poliser-har-sparkats-

pa-atta-ar

http://corruptio.bloggspace.se/

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vLVKW1y-WQIJ:www.divshare.com

/direct/12199854-8c1.pdf+corruptio+vapen+polisen+v%C3%A4xj%C3%B6+pdf&

hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESid1qqCaEt3AS39f0b6stVbRJSdZpPa-

lN6ySEu6osovTfBwmMh2E-Xr2WS_UG1JIij6WRT227OXM-

Ea7IYTiUuX6qcv_5Pl9AmKaiyVS-6qdCBodSxIEJlAA3Wv70v9TXAOCq0&

sig=AHIEtbQox6zg7kpSnS-j7u8BTUU6P-Th9g
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