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Medborgare
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Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
Alexander Szögi,
kommunikatör

Youbert Aziz (S)
Morina Besnik (M)
Antra Johansson-Rantins (M)
Deniz Bulduk (MP)
Ulla Neubüser (M)

Minnesanteckningar från dialogmöte på Fittjaskolan om arrangemanget Fittja
is Peace som ska arrangeras för sjätte året i rad. Eftersom Botkyrka kommun
är en av medarrangörerna hålls dialogmötet för att få in synpunkter och idéer
om hur Fittja is Peace kan utvecklas.
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Inledning
Pia Carlsson (V), ordförande inleder och presenterar temat för mötet.
Kjell Allinge, Studiefrämjandet, har jobbat med Fittja is Peace för studieorganisationens räkning sedan starten. Han berättar kort om bakgrunden till
arrangemanget och hur det har varit att driva arrangemanget tillsammans med
unga från Fittja.
Gruppdiskussion
Mötesdeltagarna delades in i mindre grupper för att diskutera en rad diskussionsfrågor.
- Hur tryggt och fridfullt är Fittja idag?
- Vad behövs för att området blir "Fittja is Peace"?
- Hur kan vi bidra till att stärka Fittja is Peace?
- Behövs stöd från kommunen?
Synpunkter från gruppdiskussionerna:
- Fittja är ett väldigt tryggt område.
- Det är mest killar som är på Ungdomens hus. Det är ett problem eftersom
det bidrar till att tjejer inte går dit.
- Vi har olika synpunkter på tryggheten i Fittja men överlag tycker vi att det
är ett tryggt område.
- Det är viktigt att satsa på de unga för att bidra till trygghet.
- Alla måste bli behöriga till gymnasiet och utbilda sig.
- Det finns många som bor i Fittja som inte känner till Fittja is Peace. Marknadsföringen måste bli bättre.
- Fittja ser inte trevligt ut när man kommer hit men när man rör på sig i området blir upplevelsen mer positiv. Det vore fint med väggmålningar i området.
- Det finns vissa saker som bidrar till otrygghet i Fittja. Det är mycket körning med mopeder med mera på torget.
- Det behövs mer engagemang från föräldrar i Fittja is Peace för att förbättra
arrangemanget.
- Satsa på skolan och de yngre.
- Polisen måste ha en bättre dialog med de unga i området.
- Politiker måste ha bättre kontakt med de unga.
- Allt stöd från kommunen behövs.
- Vi har en positiv bild av Fittja eftersom det ofta är fridfullt. Men när det
händer negativa saker får det mycket uppmärksamhet.
- Det måste finnas respekt för området och polisen. Människor måste hålla
rent och göra området fint.
Det är viktigt att äldre är bra förebilder för yngre.
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- Det behövs resurser från kommunen för att utveckla arrangemanget Fittja is
Peace.
- De unga som hänger i centrum borde sluta hänga där eftersom det bidrar till
otrygghet.
- Ungdomens hus måste förnya sina aktiviteter för att nå nya grupper av unga
i området.
- Det behövs insatser för de unga som har problem med arbetslöshet och ett
antisocialt beteende.
- Många säger att de är stolta över att bo i Fittja men vågar inte stå för det utanför Fittja.
- De unga vandaliserar eftersom de är arga på samhället.
- Jag vill ha tillbaka det land som jag kom till för längesedan. Sverige var
bättre och tryggare på den tiden.
Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden.
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