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En artikel om mig 
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Attentat mot kända politiker är fruktansvärda 
Attentat mot engagerade lokalpolitiker är icke-händelser 
 
Max Hobstig var en hårt arbetande lokalpolitiker. Under tiden som ledamot i Skarpnäcks 
stadsdelsnämnd i Stockholm stad kunde hans arbetsvecka sträcka sig upp till 100 timmar. Vi var 
många som imponerades, men också förfärades över den arbetsbörda han tog på sig. Även sedan han 
hoppat av från sitt nämnduppdrag jobbade han stenhårt för sin lokala kd-förening. Det handlade 
nästan alltid om lokala frågor som berörde medborgarna i området. Barn och ungdom, missbrukare, 
psykiskt sjuka, dubbeldiagnoser och uteliggare var de grupper som alltid hade Max öra. 
 
I tidningarna har vi kunnat läsa om politiker som utsatts för olika attentat. Grupper som inte gillat 
deras åsikter och svarat med våld. Den 19 mars 2000 utsattes kommunalrådet Lars Erik Johnson (s) i 
Linköping för mordbrand. Trots att ingen greps för brottet fick händelsen stort genomslag i media. 
Många politiska kollegor förfasade sig och sände sina tankar till kommunalrådet. 
 
Under december månad 1999 mordhotades kommunalråden Berndt Svensson (s) och Stig Davidson 
(c) i Nybro samt kommunalrådet Björn Fries (s) i Karlskrona för deras uttalanden mot nazism och 
främlingsfientlighet. Tre unga nazister dömdes till fängelse. Även dessa händelser, där inget våld 
förekom, fick stort utrymme i media, och politikerna fick medkännande och sympatier. 
 
I juni 2003 försökte några gärningsmän skjuta ihjäl Max Hobstig med ett hagelgevär i hans hem i 
Bagarmossen. Cirka två månader tidigare hade han slagit larm till polis, socialtjänst och före detta 
kollegor i stadsdelsnämnden. Larmet gick ut på att en våldsbenägen person som är närstående till en 
före detta politisk kollega till Max Hobstig i stadsdelsnämnden utgjorde ett hot för flera personer i 
området. 
 
Eftersom Max börjat granska några av politikerns angrepp på personer som hon pekat ut som 
olämpliga föräldrar misstänkte Max att hans granskning skulle kunna aktivera den våldsbenägna 
personen. Den lokala veckotidningen som delas ut gratis i området skrev en artikel om mordförsöket. 
Att en av Stockholms mest engagerade, och lokalt mest kända politiker utsätts för mordförsök borde ju 
vara en förstasidesnyhet över hela riket. Men icke. Inte ett ord i någon annan tidning är den lilla 
lokaltidningen. Och från politiskt håll var det tyst som i graven. 
 
Max Hobstig som ägnar en stor del av sitt liv för att hjälpa andra och visa att de inte står ensamma i 
sin nöd - upptäckte nu: Trots allt han givit av sig sin tid och sitt engagemang till samhället, var inte 
samhället beredd att ge någonting tillbaka. Polisen förhörde inte ens den misstänkte 
hagelgevärsskytten. Politikerna la ner alla försök att utreda de kopplingar som faktiskt fanns mellan en 
politiker i nämnden och de händelser som ledde fram till mordförsöket på Max Hobstig. Förutom en 
partikamrat, brydde sig ingen av Max före detta politiska kollegor i stadsdelsnämnden om att kontakta 
honom, och fråga hur han mådde. 
 
Men när Max Hobstig kontaktade en av politikerna undanbad denne man sig alla kontakter med Max. 
Trots att de två hade jobbat mycket tillsammans under Max tid i nämnden. Max Hobstig hade 
dessutom försvarat denne politiker när han utsatts för hårda angrepp från medborgare och den 
politiska oppositionen.  
 
Mordförsöket på Max Hobstig var inte bara en icke-händelse 
Max Hobstig var också en icke-person 
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