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Jennie Hult, Jobbcenter,
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Ibou och Johan, områdessekreterare, socialförvaltningen
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Karin Blid (S)
Junaid Nawaz Chaudhry (S)
Malik Shahzad (S)
Frank Kanu (MP)
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Sammanfattning
Mötet handlade om drömmar och förebilder. Diskussionen kretsade både kring
vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men
också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan
idag. Några berättade att ideella krafter kan känna sig lite bortglömda av kommunen Flera ungdomar sa att det behöver finns fler typer av aktiviteter för
ungdomar i Fittja, t ex dans och gymnastik. Det kan vara svårt för unga att åka
till andra stadsdelar för aktiviteter på kvällarna.
Medskick till utbildningsnämnden (med kopia till områdesgruppen):
Hur kan kommunen, i dialog med initiativtagarna, stötta studieverkstaden så att
det blir en varaktig verksamhet i Fittja?
Medskick till utbildningsförvaltningen:
Kan utbildningsförvaltningen (Fittjaskolan) ordna middag för tidigare elever
på skolan och uppmuntra dem till ett fortsatt engagemang som förebilder?
Medskick till kultur- och fritidsförvaltningen:
Kan kultur- och fritidsförvaltningen, förslagsvis genom Ungdomens hus, tillmötesgå förslaget om att ordna inspirerande föreläsningar för unga i Fittja?
Mötet
Dialogforums ordförande, Pia Carlson, inledde mötet med att berätta om dialogforum och temat för mötet som var ”drömmar och förebilder”.
Ezdin Duran och Prem Huq berättade sedan om hur de gått från idé till verklighet och skapat en studieverkstad, som äger rum varje onsdag kl. 16-18 i lärcentret i Fittjaskolan. De har tidigare varit engagerade i läxhjälp men ville ta
engagemanget ett steg längre. De hade en idé om behovet av lokala förebilder
för unga. Deras verksamhet har varit i gång i två månader och utvecklats positivt. De arbetar ideellt men känner att de ger dem mycket att träffa ungdomarna, det sker ett utbyte. För dem handlar det inte bara om att främja goda
studieresultat, de vill att man också ska kunna diskutera annat. För att kunna
garantera långsiktighet i verksamheten behöver de backning från kommunen,
tex fler personer som kan stötta upp. De bjöd in politiker att komma och delta i
studieverkstaden.
Faraz Hassas berättade sedan om The good talents. De har ett ledarskaps- och
entreprenörskapsprogram för ungdomar mellan 15 och 25 år. Den som har en
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riktigt god idé kan delta i en tävling 1-3 december på Subtopia. Vinsten är ett
startkapital på 10 000 kr.
Emmy Hult från Jobbcenter berättade om deras arbete med ungdomar som inte
har sysselsättning. Just nu finns ett projekt som heter BASUN. Det riktar sig
mot ungdomar15-24 år som vill ha stöd i att hitta rätt när det gäller studier och
annan typ av sysselsättning. Genom BASUN kan man få hjälp med att skriva
CV och träna inför en arbetsintervju.
Ibou och Johan, områdessekreterare från socialtjänstens förebyggarsektion, berättade om hur de arbetar på skolor och hur de fångar upp ungdomsgrupper
som det finns oro kring. De arbetar också med utbildningen Mentors in violence prevention i årskurs nio. Det finns områdessekreterare i hela Botkyrka.
Resultatet av gruppdiskussionerna:
- Det finns ledare i Fittja som är goda förebilder och borde lyftas fram
mer, t ex ledare för Fittja IF som gör mycket för spelarna i föreningen.
- Vissa ideella krafter känner sig lite övergivna från kommunens. Hur
kan man från kommunens sida hjälpa till med resurser?
- Vissa intressen är lättare att få tillgång till än andra, t ex fotboll. Men
det finns också unga som vill hålla på med skateboard, gymnastik och
dans.
- Det borde finnas en dansskola i Fittja, t ex med kurser i hiphop. Det är
för långt för unga i norra Botkyrka att åka till Tumba.
- Det är möjligt att det finns aktiviteter som vi inte känner till, ibland nås
man inte av informationen, man lever i sin egen bubbla.
- Vi är trötta på att prata om när det går dåligt för folk här. Vi vill prata
om alla som det går bra för.
- Man borde ha några, bättre, fotbollsplaner, istället för många små.
- Vi vill ha mer åtgärder efter stora bråk eller tafsande på skolan. Det kan
bli en polisanmälan, men sedan händer inget. Skolan bör vidta mer
konkreta åtgärder när det sker. Det borde tas upp på föräldramöten och
man borde kunna kräva mer av föräldrarna.
- Fula ord får man inte heller acceptera.
- Det finns många goda krafter i Fittja som inte blir sedda och inte får
den uppskattning de förtjänar.
- Man skulle kunna formalisera ett forum för unga. Kanske skulle alla
skolans tidigare elever kunna bjudas in till en middag. Kanske kan man

3 [4]

BOTKYRKA KOMMUN

MINNESANTECKNINGAR
2017-11-16

-

locka någon att bli mentor. Förebilder kanske kan framträda med bild
på en anslagstavla.
Kan man ordna en föreläsning en gång i månaden på ett tema som ungdomarna önskar?
Det är viktigt att vi informerar ungdomarna om samhällsfrågor.
Man gör misstag i livet. Men man kan gå vidare, även efter att något
har gått snett.
Studieverkstan behöver mer resurser.
Det behövs mer fokus på unga som är engagerade. Vi behöver prata
mer om dem och inte bara om dem som är på fel väg.
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