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Vänsterpartiet tackar förvaltningen för svar på våra frågor, men tycker inte att
insatserna räcker.
Efter att rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” blev klar, en rapport som gjordes
under 2 år och innehöll såväl förslag som konkreta åtgärder, beslutades som
förvaltningen skriver att göra en projektanställning för att starta upp en mötsplats
för tjejer och HBTQ-personer. Detta med bakgrund av att främst yngre tjejer inte
går lika ofta till de andra ungdomsgårdarna i stadsdelen, likaså för HBTQ-personer.
Ideen med att ha en mötesplats för båda fokusgrupperna var inspirerat från en
uppstartad mötesplats i förorten Angered i Göteborg, där det var strategiskt att
skapa en mötesplats för båda grupperna.
I Rinkeby-Kista kom en projektanställning till för att starta upp verksamheten,
lokal var klart och möbler köptes in. Mitt i detta valde förvaltningen 2019 att lägga
ner projektet som var så gott som klart, för att istället endast göra en mötesplats för
HBTQ-personer och fler riktade satsningar på aktiviteter som riktar sig till tjejer.
För alla de tjejer på ungdomsgårdarna i stadsdelen som hade varit aktiva i
uppstarten av den nya mötesplatsen kom detta som en stor besvikelse.
Vi i Vänsterpartiet tycker det är tråkigt att vi måste uppfinna hjulet på nytt, men
med bakgrund av såväl rapporten ”Tjejers egenmakt i Järva” och den nya rapporten
kring Reactor och Ungdomens hus i Rinkeby, där båda rapporterna ger samma
rekommendation (s. 109 i den nya rapporten) att skapa en separat mötesplats för
tjejer och hbtq personer.
Att rödgröna gjorde detta förra mandatperioden och att det efter valet valdes att
läggas ner, visar endast på att den nya majoriteten låter dessa ungdomar vara ett
politiskt experiment, istället för att färdigställa den mötesplats som påbörjats.
Med bakgrud av detta föreslår Vänsterpartiet följande:
 Att skapa en mötesplats för båda grupperna HBTQ-personer och tjejer.
 Att använda sig av allt det material som togs fram under projekttiden.

