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Sammanfattning
I skrivelsen begärs bl.a. svar på om det finns verksamheter som riktar sig enbart
till tjejer och vilken strategi ungdomsgårdar och träffpunkter har för att locka fler
flickor. Vidare efterfrågas vissa statistikuppgifter.
I ärendet redovisas ett antal aktiviteter för enbart flickor. Initiativ som tas av flickor bemöts utifrån ett coachande förhållningssätt och behandlas på personalmöten
samt återkopplas till flickorna. Lokalernas utformning har också betydelse. Kompetens att behandla jämställdhetsfrågor finns hos medarbetarna på ungdomsgårdarna. Härutöver har tre genuspedagoger anställts sedan hösten år 2011 och utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt.

Bilaga
1. Skrivelse av den 25 januari 2012 från Mia Päärni med flera (S) angående
jämställdhet från Mia Päärni m.fl. (S)
2. Besöksstatistik.
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Skrivelsen
Mia Päärni m.fl. (S) frågar, i en skrivelse rubricerad ”Angående Jämställdhet”, om
det finns verksamheter som riktar sig enbart till tjejer, vilken strategi ungdomsgårdar och träffpunkter har för att locka fler tjejer, om enkäter gjorts som undersöker
kvinnors upplevda trygghet och tillgång till det offentliga rummet, vilken statstik
som förs av verksamheterna och om framtiden för projektet tjejforum. Skrivelsen
bifogas i sin helhet.
Förvaltningens svar
1. På Rinkebygården har tjejerna13-15 år bildat en egen tjejgrupp som planerar
och tar initiativ till aktiviteter. En grupp tjejer på Akalla ungdomsgård som
träffas varje vecka har valt att fokusera på skola, hälsa och relationer. På
Husby ungdomsgård har även en grupp 10-12 års tjejer startat en egen grupp.
På Reactor erbjuds flickor att skapa egna projekt och de kan använda lokalerna på andra tider än de ordinarie öppettiderna med hjälp av ett kortsystem
som följer de bokade tiderna.
I Ungdomens Hus bedrivs föreningsverksamhet som riktas till flickor i olika
åldrar, t.ex. inom basket, karate och dans.
Frälsningsarméns Center i Akalla har verksamhet för enbart kvinnor, flickor
och barn i sin lokal. Projektet Eblas Hus i Rinkeby Folkets Hus söker medel
från Allmänna Arvsfonden för att fortsätta sin verksamhet för enbart tjejer.
2. Det finns en bred och mångårig erfarenhet hos personalen på ungdomsgårdarna om jämställdhetsfrågor. Härutöver har tre genuspedagoger anställts sedan hösten år 2011 och utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt.
Ungdomsverksamheterna är medvetna om att killar utgör den största besökargruppen och gärna dominerar i verksamheten. Strategin för att förändra
och öka antalet tjejer kräver framförhållande i allt som görs; vilka aktiviteter
som planeras, bemötande av besökare, hur lokalerna ser ut och hur uppdraget
utformas, kunskaper om omvärlden m.m. Ibland behövs särskilda satsningar
och riktat stöd till tjejer. Kompetens att behandla jämställdhetsfrågor finns
hos medarbetarna i verksamheterna.
Det pågår också omfattande demokratiarbete på varje ungdomsgård. Demokratiarbetet innebär att varje ungdom bör känna att de har en egen påverkan
på sin fria tid och i ungdomsgårdarna. Varje månad framkommer det olika
initiativ från flickorna som bemöts utifrån det demokratiska samt coachande
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förhållningssättet. Alla initiativ som uppkommer tas fram på varje veckomöte
samt återkopplas till flickorna.
3. Varje år genomförs enkäter på ungdomsgårdarna och träffpunkter och det
kommer att gå ut enkäter under maj månad i år där även trygghetsfrågor i det
offentliga rummet undersöks. De undersökningar som staden genomför är
trygghetsundersökning och Stockholmsenkäten som genomförs bland skolelever vart annat år.
4. Drive-in fotboll bedrivs på fredagar och lördagar i Ungdomens Hus. Statistik
finns även för denna verksamhet och inkluderas i statistiken för Ungdomens
Hus, se bil 2. Majoriteten ungdomar som spelar fotboll är pojkar men på lördagar har drive-in fotbollen en särskild tid avsatt för flickor.
Även för föreningsverksamheten i Ungdomens Hus förs besöksstatistik. Cirka 260 flickor i åldern 7 – 25 år deltar i föreningarnas (Akropol, Shanta basket och Hellen karate) aktiviteter varje vecka, ofta flera gånger i veckan.
5. Tidsperioden för tidigare inlämnat underlag var år 2011. Statistik förs varje
dag över antalet besökare i varje ungdomsverksamhet, såväl det totala antalet
som flickor och pojkar separat, se bil 2. Besökarna på tjejforum och andra
ungdomsprojekt eller föreningsaktiviteter som sker i ungdomsverksamheternas lokaler ingår i statistiken.
De senaste årens satsning på kulturverksamhet för tjejer; teater, dans, författarbesök och musikverksamhet har bidragit till att locka fler flickor. Personalens bemötande och tydligare roll att stärka tjejer ger resultat på lång sikt.
Rekrytering av fler kvinnor till personalgruppen och de tre genuspedagogerna gör också skillnad; och även i Husby och Akalla ökar antal flickor i verksamheten. Samma gäller för 10-12 årsverksamheten. Under våren år 2012 inbjuds föräldrar till ungdomsgårdarna i syfte att bygga relationer och visa upp
verksamheten.
6. Samarbetet med Rädda Barnen och tjejforum startade i Husby utifrån att det
fanns en grupp aktiva tjejer som gick på Husby ungdomsgård och att ungdomsgården under många år jobbat med tjejer och tjejgrupper. Erfarenheterna
från tjejforum kommer att tas tillvara även om Rädda Barnen inte finns med
som samarbetspart. I övrigt redovisas strategin för att nå fler flickor under
fråga 2.
_______________

