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Dialogforum i Fittja- om ideellt arbete i Fittja
Dag och tid Tisdag 29 november kl.18-20
Plats
Medborgarkontoret i Fittja
Närvarande Ledamöter i dialogforum
Bekir Uzunel (V), ordförande
Adnan Issa (S), vice ordförande
Karin Blid (S)
Antra Johanson-Rantins (M)
Besnik Morina (M)
Deniz Bulduk (MP)
Credian Fernando (KD)
Östen Granberg (SD)

Fittjabor
5 fittjabor, 3 kvinnor och 2 män
Övriga
Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja
Sandra Kinnaman, Medborgaranalysen

Ej närvarnade Hanan Abdulmasih (S)
Yobert Aziz (S)

Hur kan kommunen stötta dig som jobbar ideellt i Fittja? var temat för
årets sista dialogforum.
Bekir Uzunel, ordförande i dialogforum hälsade alla välkomna och öppnade
mötet med kort information om dialogforum. Med på mötet var Sandra Kinnaman från förtaget Medborgareanalysen. Företaget har fått i uppdrag från
kommunledningsförvaltningen att genomföra dialog med medborgarna om
Botkyrkas nya översiktsplan. Arbete har pågått sedan maj 2011. Sandra informerade om en workshop om översiktsplanen den 5 december i kosthallen i
Tumba och hon ville bjuda deltagarna till detta möte. De som var intresserade kunde anmäla sig till henne.
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Nattvandring i Fittja
Med på mötet var också Ismail Zengin, ordförande i Fittja nattvandringsgrupp som startades för ca 5 månader sedan. Ismail berättade att han och några personer från Turkiska föreningen tyckte att det var dags att vuxna visade
sig i området i form av nattvandring för att skapa mer trygghet i Fittja och
fungera som goda förebilder för ungdomar.
Samarbete med kommunen
Ismael berättade att de visste från början att för att kunna lyckas med nattvandringen behövde de stöd och samarbete med kommunen och polisen.
Samtidigt skulle de involvera de andra föreningarna. Föreningen tog kontakt
med kommunen och träffade Parvaneh Sharafi områdesutvecklare i Fittja
som i sin tur tog kontakt med trygghetsgruppen/områdesgruppen i Fittja.
Områdesgruppen i Fittja var positiv till att bilda en nattvandringsgrupp i Fittja och gav uppdrag till Parvaneh att skapa rätta förutsättningarna för detta.
Ismail och Parvaneh tillsammans med några till besökte några av föreningarna i Fittja och presenterade idén. Ismail tog samtidigt kontakt med Fryshuset
och Riksnätverket Nattvandrare i Sverige för att få kunskap och information.
Det fanns ett stort intresse bland Turkiska föreningens medlemmar och i
samarbetet med Lugna Gatan och stöd från kommunen, bostadsbolagen och
polisen bestämdes att starta nattvandringen i Fittja trots att de andra föreningarna inte visade stort intresse.
Nattvandringen idag
Ismail berättade att nattvandringen startade 10 juni 2011 och man vandrar på
fredag- och lördagkvällar kl. 20-24. I dagsläget är ca 30 personer med i gruppen. Man samlas kl. 19 och går igenom förra veckans vandring och kvällens
vandring. Någon gång i augusti bildades en förening som är medlem i Riksnätverket. Arbetet sker ideellt men föreningen har fått ekonomiskt stöd från
kommunen och bostadsbolagen för mat och hjälpmedel som ficklampor, vantar med mera. Föreningen fick positiv feedback från olika håll. Nattvandringen fick uppmärksamhet i media och det var några artiklar om gruppen i olika
tidningar. Trots detta är Ismail orolig för att kunna behålla engagemanget i
gruppen om de andra föreningarna inte visar sitt stöd till nattvandringen genom att både sitta i styrelsen och delta i vandringen. Ismail berättade att han
vill ha hjälp från politikerna för att föreningslivet ska kunna bli aktivt i nattvandringsgruppen.
Frågor och idéer från deltagarna
Det är mycket viktigt med kompetensutbildning för dem som vandrar.
En besökare frågade varför nattvandrarna träffas på Turkiska föreningen. Om
ni vill att föreningarna ska involveras, är det inte bättre att träffas på neutral
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mark?, undrade man. Ismail svarade att man inte kan tvinga föreningarna att
vara med men kanske kan kommunen via extra bidrag uppmuntra föreningarna till samarbete.
Sinan som bor i Fittja har tankar på att starta en verksamhet både för barn (512 åringar) och föräldrar. Han tycker att det har varit för mycket fokus på de
unga människor som har svårt att hitta rätt i samhället och hamnar i kriminallitet. De flesta ungdomar klarar livet i Fittja bra och det behövs positiva förebilder. Vi föräldrar bör ta mer ansvar för våra barn och ungdomar och vi kan
hjälpa varandra i vår roll som föräldrar. Sinan och10 personer till vill starta
en föräldraförening som kan tänka sig att arbeta ideellt för en mötesplats som
kan erbjuda meningsfull sysselsättning för barn och deras föräldrar. För att
kunna lyckas med det behövs en lämplig lokal och stöd från kommunen.
Makbule som länge har bott i Fittja har en hel del kontakt med kvinnor med
kurdisk bakgrund. Hon hjälper dem ofta i olika sammanhang t.ex. i mötet
med skolan eller myndigheter. Om de hade en lokal kunde de träffas där och
hjälpa varandra för att kunna lösa sina vardagliga problem.
Avslutning
Bekir avslutade mötet med en kort sammanfattning.
• Det behövs en kartläggning av vilka offentliga lokaler som finns i
Fittja som kan lånas ut till föreningslivet.
• Vi behöver höja kompetensen hos föreningar.
• Det finns en önskan om höjt föreningsbidrag.
• Skapar kultur- och fritidsnämndens riktlinjer förutsättningar för ett
rikt och jämställt föreningsliv?
• Det behövs en socialfond som de föreningar som vill arbeta socialt
och vara med i utveckling av Fittja kan ansöka bidrag ifrån.
Nästa dialogforum i Fittja äger rum efter årsskiftet.

