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Medborgare
Fem män, tio kvinnor
Övriga
Mattias Lidström,
föreningskonsulent kultur- och
fritidsförvaltningen
Alexander Szögi, kommunikatör
Dennis Latifi, områdesutvecklare

Ej närvarande

Minnesanteckningar från dialogmöte i Alby om kvinnors fritid.
På mötet medverkade kultur- och fritidsförvaltningen representanter för föreningen Fanzingo och den nya ungdomsverksamheten Albys hjärta på Albyvägen 7.

1 [2]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2015-04-07

Mattias Lidström, föreningskonsulent
Mattias Lidström är föreningskonsulent hos Botkyrka kommun, Han berättar
att andelen tjejer som deltar vid kommunens fritidsverksamheter är svagt
ökande. Flest tjejer deltar i aktiviteter och verksamheter för yngre.
Lokaler är viktiga för hur människor känner sig välkomna på aktiviteter.
Fritidsverksamheten arbetar med olika metoder för att fler tjejer ska delta i
aktiviteter. Bland annat jobbar man med aktiviteter avsedda för tjejer respektive killar. Målet är att alla aktiviteter ska kunna vara öppna för alla.
- Vad är spontanidrott?
Svar: Många föreningar har spontanarrangemang där det inte finns krav på
deltagande över tid för att få vara med. Men det är lika viktigt med utbildade
ledare och en organisation bakom.
- Det är viktigt att ge tjejer möjlighet att få delta i aktiviteter, att få ta plats.
Alby fritidsgård
Fuat Nuyan är verksamhetsansvarig för ABF:s fritidsgårdar i BotkyrkaSalem. Han berättar att Alby fritidsgård alltid varit välbesökt med en stor andel tjejer på olika aktiviteter. Samarbetar med Fanzingo, Socialförvaltningen
med flera.
Praktiskt arbetar verksamheten med flera kvinnliga ledare. Det har visat sig
viktigt för att skapa en miljö där tjejer känner sig välkomna.
Fritidsgårdens nya lokaler på Albyvägen 7 har planerats för att skapa en miljö
som är välkomnande för tjejer.
Alby fritidsgård arbetar med flera små projekt. Projekt är ett bra sätt att locka
till sig olika grupper. Så att människor får möjlighet att förverkliga sina egna
idéer och ta ansvar för sin egen fritid. Det är en väldigt bra verksamhet som
lockar nya människor till fritidsgården. Tyvärr har verksamheten inte tillgång
till lokaler som behövs för exempelvis dansprojekt. Det är en begränsning.
Alla som besöker fritidsgården har möjlighet att ge förslag till nya aktiviteter
och verksamheter.
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Fanzingo
Emma Dominguez från Fanzingo har tidigare arbetat hos Alby fritidsgård och
jobbar med ett projekt som syftar till att engagera unga kvinnor i Alby. Projektet samarbetar med föreningar för att stödja aktiviteter som riktar sig till
tjejer. Exempelvis Rei Botkyrka som har träningsaktiviteter för tjejer och
kvinnor.
Den största satsningen heter Systerskap Norra B som är ett nätverk för engagerade kvinnor och tjejer i Botkyrkas norra kommundelar. Målgruppen är tjejer och kvinnor från 13 år. Man träffas ett par gånger om året för att nätverka
och samtala.
Fanzingo jobbar också med Alby-festivalen och har en projektgrupp med en
stor andel kvinnor. Syftet är att engagera unga kvinnor.
Övriga frågor och synpunkter
- Kommunen har utformat sitt föreningsstöd så att aktiviteter för kvinnor får
extra ekonomiskt stöd men hittills har det inte haft någon stor effekt.
- Hur mycket föreningsstödspengar fördelas mellan killar och tjejer?
Svar: I kommunens budget får tjejer mer stöd men eftersom det är upp till
föreningarna att driva verksamheten så ser verkligheten annorlunda ut. Föreningarna driver verksamhet som domineras av killar.
- Finns det motstånd i familjer mot att släppa iväg tjejer på verksamheter?
Svar: Så kan det vara. På Alby fritidsgård bjuder vi in föräldrar och finns tillgängliga för frågor så att föräldrarna känner sig trygga med att fritidsgården
är en trygg plats.
- Kan fritidsgården erbjuda löpning och annan idrott för unga tjejer?
Svar: Löparakademien är kontaktad och det är ny verksamhet på gång.
- Jobbar kommunen på något sätt med att utveckla och stärka kvinnliga ledare?
Svar: Kommunen samarbetar med Sisu med att erbjuda kompetensutveckling.
Men kommunen kan inte gå in och styra för mycket.
- Fanzingo har arbetat med stärka unga kvinnliga ledare.
- Det finns ett flertal föreningar som nyligen startats av tjejer och kvinnor.
- Det är svårt med aktiviteter för kvinnor som är ensamstående eftersom
barnpassning inte alltid finns tillgängligt.
- Aktiviteter på kvällstid är problematiskt eftersom jag som kvinna måste
vara hemma med barn.
- Fritidsgården kan nog engagera unga som barnpassare.
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- I Fittja är det populärt att gå på Fittjabadets öppettider för kvinnor.
Är det möjligt att utöka?
Svar: Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att utöka öppettiderna på
Fittjabadet. Det brukar komma ett 60-tal kvinnor på de öppettiderna.
Avslutning
En viktig synpunkt från mötet är svårigheten för kvinnor som har barn att få
tid till att exempelvis gå och träna eftersom det förutsätter att någon tar hand
om barnen och att det inte alltid är möjligt. Politikerna i Alby dialogforum
diskuterar hur dialogforum kan nå ut till fler Albybor. Nästa aktivitet kommer
att ske på Albydagen i maj månad. Då ska politikerna vara mer uppsökande
och gå runt för att prata med Albybor. Minnesanteckningarna skickas till
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
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