Rädda Egalia i Skärholmen
Sedan 2007 har mötesplatsen Egalia funnits i city, tidigare på Sveavägen och nu på
Södermalm. Egalia drivs av RFSL Stockholm och är en träffpunkt och fritidshäng för unga
mellan 13-19 år, som är eller tror sig vara hbtqi-personer. Stockholm stad har finanserat
Egalia sedan 2010. Hösten 2019 öppnade Egalia en filial i Skärholmen.
Nu står dock Egalia i Skärholmen utan fortsatt finansiering. Region Stockholm som var
finansiär inför uppstarten och hela det första året menar att det inte är deras ansvar att
finansiera fritidsverksamhet, utan är ett kommunalt ansvar. Vilket naturligtvis kan anses
rimligt och nu menar vi att det är staden som behöver gå in säkra medel för att Egalia
Skärholmen ska finnas kvar.
I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senaste rapport ”Olika verkligheter!
Om unga hbtq-personers livsvillkor” kan vi läsa att unga hbtq-personer uppger i större
utsträckning än andra unga att de upplever otrygghet, begränsningar på fritiden, symptom på
psykiska ohälsa och mindre tillgång till sociala skyddsnät. Även att var femte ung homo- och
bisexuell person har angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående. 2015 kom
Folkhälsomyndigheten med en rapport som angav att 40 % inom gruppen unga transpersoner
någon gång försökt ta sitt liv, och att 57 % allvarligt övervägt att ta sitt liv under det senaste
året. En trygg mötesplats där man kan vara sig själv, dela erfarenheter eller helt enkelt bara få
ett socialt sammanhang är därför en viktig del i att skapa en meningsfull fritid.
I stadens program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck anges målet i mål 2.5 att unga hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till
trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Att stödja Egalia i skärholmen är i linje med
detta mål. Även i budget 2020 pekar man ut att staden ska verka för fler mötesplatser för unga
hbtq-personer. Det är viktigt att mötesplatser för unga hbtq-personer finns i hela staden, i
synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden där många unga inte har en möjlighet att ta sig
in till innerstans för att ta del av andra aktiviteter riktade till unga hbtq-personer.
Vi menar därför att Stockholms stad ska gå in och säkra finansieringen för Egalia i
Skärholmen. Tillsammans med Egalia kan man utreda vilka finansieringsmodell som är mest
lönsam för verksamheten, och kan antingen ske genom föreningsstöd eller samverkansavtal.
Unga hbtq-ungdomar i staden, och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, behöver
fler trygga mötesplatser.
Mot bakgrund av detta vill vi föreslå kommunfullmäktige:
att Stockholms stad säkrar Egalia Skärholmens finansiering
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