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Referens: Alexander Szögi

Fittja dialogforum – Låt tjejerna ta plats!
Dag och tid

Onsdag 27 november kl.17.00

Plats

Verdandis lokal, Krögarvägen 22

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Medborgare
Karin Blid (S)
24 kvinnor
Hanan Abdulmasih (S)
3 män
Deniz Bulduk (MP)
Credian Fernandez (KD)
Östen Granberg (SD)
Antra Rantins-Johansson (M)
Morina Besnik (M)
Övriga
Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
Alexander Szögi,
kommunikatör
Ulla Pålsson, Ungdomens hus
Sari Römpötti, socialförvaltningen
Magnus Nylund, Fittjapulsen

Ej närvarande
Adnan Issa (S)
Youbert Aziz (S)
Neubüser Ulla
(M)

Dialogmöte i föreningen Verdandis lokal på Krögarvägen om unga tjejers
fritid i Fittja. Tjejer som växer upp i Fittja deltar mycket mindre i planerade
fritidsaktiviteter på exempelvis fritidsgården. Detta är en viktig utvecklingsfråga för Fittja. Därför bjöd politikerna i Fittja dialogforum in till möte med
medborgare och företrädare för föreningslivet för att diskutera hur fler tjejer
kan involveras i exempelvis fritidsaktiviteter.
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1. Karin Blid (S) öppnar mötet

Karin Blid (S) hälsar alla välkomna och berättar att hon kommer att fördela
ordet eftersom ordinarie ordförande inte kan vara med på mötet.
Parvaneh Sharafi presenterar sig och berättar att Fittja områdesgrupp, som
består av representanter från kommun och andra viktiga aktörer i Fittja, i sin
senaste årsanalys av området valt att lyfta fram unga tjejers fritid som en viktig utvecklingsfråga för Fittja. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens undersökningar deltar unga tjejer i Fittja mindre i föreningslivet än genomsnittet i
Botkyrka. Det handlar väldigt mycket om hur vuxenvärlden väljer att agera,
exempelvis föräldrar men också kommunen. Därför är det viktigt att prata om
hur vi gemensamt kan arbeta för att stärka och aktivera unga tjejer.
2. Ulla Pålsson, Ungdomens hus

Ulla Pålsson är föreståndare på Ungdomshus som är en viktig samlingsplats
för unga i Fittja. Ungdomens hus samarbetar med Rädda Barnen och driver
ett så kallat tjejforum med verksamhet bara för tjejer mellan 16 och 19 år.
Verksamheten riktar sig till unga tjejer i de tre norra kommundelarna och leds
av kvinnliga ledare i 20-30 års ålder. Både ledare och deltagarna är väldigt
nöjda med tjejforumet. Eftersom det oftast är unga killar som är på Ungdomens hus har flera killar reagerat negativt på att Ungdomens hus stängs när
det är tjejforum eller andra aktiviteter där bara tjejerna får komma. Därför är
det viktigt att göra riktade aktiviteter för killarna också så att de aktiveras och
får bidra till att verksamheten på Ungdomens hus utvecklas. Det är ett sätt att
rusta killarna för vuxenlivet där de förväntas kunna samarbeta med kvinnor
på arbetsplatser.
Ungdomens hus erbjuder också träning för tjejer två gånger i veckan med
kvinnliga ledare. Man har också bjudit in kvinnliga poliser för att berätta om
deras väg till polisyrket. Unga kvinnor som studerar på Södertörns högskola
har också bjudits in till Ungdomens hus för att berätta om högskolan.
Att flickor tar mindre plats på offentliga mötesplatser beror på många olika
orsaker. Fram till gymnasiet är det okej för tjejer att umgås med killar men
sedan händer något – då får dem många ögon på sig och mycket social kontroll hemifrån och omgivningen.
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3. Magnus Nylund Fittjapulsen
Fittjapulsen är en fritidsgård med verksamhet för barn som går i årskurs fyra
till sex. Eftersom verksamheten är till för de lite yngre barnen är det fler tjejer
som är där. Fittjapulsen har tjejkvällar för gruppen tolv till sexton år. Det
märks att fler kvinnliga ledare och personal leder till fler tjejer i verksamheten. En del tjejer får inte vara ute efter mörkret vilket innebär att det är färre
från sena hösten in på våren.
Fråga: vilka verksamheter och aktiviteter tycker tjejerna om?
Svar: oftast pyssel, de får bestämma själva vad de vill ha för aktiviteter och
de väljer oftast att pyssla. Men vi har också annan verksamhet med studiebesök och filmkvällar som tjejerna är med på.
4. Sari Römpötti, socialtjänsten
Sari Römpötti arbetar som projektledare hos socialtjänsten och berättar att
Botkyrka kommun bedriver ett arbete som handlar om att få igång dialoger
om jämställdhet, hederskultur med mera. Kommunen arrangerar möten och
föräldrautbildningar. Som förening är man välkommen att delta i det arbetet.
Man kan kontakta oss via Parvaneh Sharafi.
5. Synpunkter och idéer från mötet
- Föreningen Kvinnocenter vill bedriva verksamhet för tjejer. Föreningen
skulle kunna samverka med Fittjapulsen och tjejforum på Ungdomens hus.
- Det vore bra om föreningarna har gemensam tjejverksamhet så att alla inte
jobbar för sig. Exempelvis kan Verdandi och Kvinnocenter vara med. Det är
bra med kvinnliga ledare för att fler tjejer, och deras föräldrar, ska känna sig
trygga med verksamheten.
- Att unga tjejer inte är lika aktiva och tar plats i det offentliga är en komplicerad problematik som inte bara handlar om att killar inte låter tjejerna ta
plats. Det handlar väldigt mycket om värderingar hemifrån och att det behövs
bra förebilder. På tjejforum i Husby erbjuder ledarna ledsagning till och från
aktiviteter så att tjejernas föräldrar ska våga låta deras döttrar gå på aktiviteter. Det är inte en slutgiltig lösning på problemet och har inget värde i sig
men det är ett sätt att bryta destruktiva mönster. Föreningen Varken hora eller
kuvad vill samarbeta med föreningar för att stödja dem. Vi har en handbok
som heter Respektguiden som föreningar kan använda i sin verksamhet.
Mycket handlar om värderingsövningar och att prova de ungas åsikter.
- Polisvolontärer brukar erbjuda ledsagning hem på kvällar och helger för alla
som behöver det. Kommunen borde satsa på ledsagning på kvällar och helger.
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- Vuxenvärlden är viktig för att skapa utrymme för tjejer. Tjejer som har stor
social kontroll hemifrån behöver extra stöd och anpassning för att delta i aktiviteter. Exempelvis kvinnliga ledare och ledsagning till aktiviteter.
- Jag har bott i Fittja i femton år men jag befinner mig inte ute i centrum på
kvällarna för jag känner mig otrygg i området. Det är många tjejer som känner så. Det finns inget tryck från föräldrar men jag väljer själv att hålla mig
borta kvällstid av trygghetsskäl. Det beror på de saker som har hänt. Det
första man ser i tunnelbanestationen är femtio killar som står och hänger. Det
skapar en otrygg miljö på kvällstid.
- Det borde finnas en särskild lokal för tjejverksamhet så att tjejerna stärks.
- Grunden för att många tjejer ska röra sig utomhus eller gå på olika möten är
värderingar i samhället. De värderingarna och den kulturen måste vi bryta
med.
- Ungdomens hus har en bra verksamhet men har fått ett dåligt rykte. Ungdomens hus måste lyftas fram på ett bättre sätt av medier. Det är bra att även
föräldrar involveras i verksamheten så att de bidrar till en trygg miljö och
själva inte är rädda för att släppa sina söner och döttrar dit. Föräldrarna måste
involveras för att bryta kontrollen hemifrån.
- Kvinnor behöver egna mötesplatser.
- Det är fel tankesätt att erbjuda separat verksamhet för tjejer. Det leder oss i
helt fel riktning.
- Fittja är ett väldigt litet och tajt område där många håller koll på varandra.
Det innebär hög social kontroll över de unga tjejerna som växer upp här.
- Unga killar behöver också stöd för att bryta med strukturer och värderingar.
Om man exempelvis kollar på de högre utbildningarna på universitetsnivå är
det fler kvinnor där. Det är ett resultat av en kultur som även begränsar killar
under deras uppväxt. Separat verksamhet för killar och tjejer kan vara ett bra
sätt att stärka tjejer men det har inget ändamål i sig.
6. Karin Blid (S) avslutar mötet

Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden
och läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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