KOMPLETTERING TILL MEDBORGARFÖRSLAG
WeR1 :s KRAVLISTA med arbetsgrupper & kontaktpersoner

1. Ett center med möjligheter för unga vuxna
Kontaktperson/er:

Ett samverkanscenter/aktivitetshus/resurscentrum där unga vuxna, tillsammans med
olika organisationer och aktörer, kan erbjuda unga vuxna möjligheter och verktyg att
utvecklas och få en annan utväg.
På en sådan plats skulle många aktiviteter kunna samlas. Läxhjälp utanför skoltid,
vuxenutbildning, mentorsprogram för unga vuxna, möjlighet att skapa kultur, musik
och arbeta med andra uttrycksformer samt hålla workshops med inbjudna
organisationer, föreläsare och andra. Det finns ett stort behov av olika former av
psykosocialt stöd och hjälp att söka och få jobb som kan mötas i detta center.
Vi ser också att ett center av detta slag kan nå de unga som fyllt 18 och som inte
erbjuds plats på våra fritidsgårdar. Fritidsgården som finns i Bagarmossen för äldre
unga räcker inte till. Just nu faller dessa unga vuxna mellan stolarna.
Vi tror också att ett sådant center kan vara en plats för att ta till vara på det lokala
näringslivet. Vi vet att många butiker, cafeer, restauranger och andra företag vill
engagera sig i att skapa ett tryggare Skarpnäck. I centret kan också kommunens
aktivitetsansvar (KAA) utvecklas med aktiviteter för de som vare sig har arbete eller
går på gymnasiet.

2. Ett aktivt trauma- och kristeam, satsa på ungas mentala hälsa
Arbetsgrupp: Helhetshälsa-gruppen
Kontaktperson/er:

Vi kräver att det finns ett utbildat Kristeam alltid tillgängligt för att erbjuda samtal och
stöd till unga människor som upplevt trauma, som man ska kunna prata med
anonymt, med tystnadsplikt och sekretess. Vi vill att stadsdelen satsar resurser på
ungas psykiska hälsa på lång sikt.

3. Stötta unga att byta livsstil
Kontaktperson/er: r '

+ kontaktpersoner under punkt 1

Vi kräver att det erbjuds stöd och resurser som kan fånga upp unga som hamnat fel
och vill bryta med destruktiv livsstil. Vi vill att stadens avhopparverksamhet byggs ut
och finns tillgänglig lokalt, nära unga för att bygga förtroende hos dem, samtidigt som
den har ett nära samarbete med socialtjänst, polis och insatser där unga kan få
arbete, praktik och utbildning. Det är viktigt med lokal förankring och att det är
personer som de unga kan få förtroende för. Helt enkelt goda förebilder som ett
alternativ till en destruktiv livsstil. När det gäller aktiva insatser att få unga att sluta
använda vapen, skulle vi gärna se att stadsdelen tog del av aktuell forskning och vad

Brottsförebyggande rådet, Brå, har att säga om vilka metoder som fungerar, till
exempel om Sluta Skjut-modellen som prövats i andra städer.

4. Arbete åt unga

Kontaktperson/er: Se punkt 1

Stadsdelsförvaltningen behöver vara en aktiv part i att ge jobb till unga vuxna i
Skarpnäck, exempelvis sommarjobb och ungdomsanställningar. Rusta upp
Skarpnäck och gårdarna och anställ de unga vuxna för detta till exempel via
Stockholmshem.

5. Öppna upp våra lokal=r
Kontaktperson/er:

Låt Kulturhuset och andra lokaler på fältet bli de tillgängliga, aktiva och inkluderande
mötesplatser som de är skapade för att vara. Att använda förvaltningens lokaler på
Skarpnäcksfältet ska vara kostnadsfritt för nätverk och föreningar som arbetar för att
aktivera och stötta unga, unga vuxna och föräldrar i sin föräldraroll. Tillsätt resurser
för Kulturhuset att öppna upp sin musikstudio. Framförallt uppmanar vi till att bjuda in
unga för att skapa aktiviteter för unga.

6. Förebyggande insatser
Kontaktperson/er:

1

Vi kräver att Skarpnäck får fältassistenter som kan bygga relationer med de unga
vuxna i Skarpnäck. Låt våra barn och ungdomar tryggas med hjälp av metodiskt
förebyggande arbete, där syftet är att ge alla en trygg och meningsfull uppväxt i vår
förort och att minska risken att falla in i kriminalitet. Nuvarande modell med
fritidslotsar och områdesvärdar har inte varit tillräckliga. Vi vill till er 1mpel se att
stadsdelen lägger resurser på öppen förskola här på fältet och att parkleken
bemannas igen.
Vi tror att hela arbetet med det s.k. Skarpnäckslyftet behöver ses över och
kompletteras med varaktiga insatser från stadens sida som syftar till att tidigt se
behov och sätta in rätts sorts insatser för barn och unga samt deras familjer. Vi tror
mycket på samverkan inom staden och med andra aktörer. Det viktiga är att det
etableras insatser som finns kvar över tid och som därmed kan bygga upp bra
relationer med oss som bor här på fältet. Vi vill också att det görs ett tydligare
förebyggande och främjande arbete för att motverka ojämlikhet, strukturell rasism
och diskriminering som på olika sätt påverkar ungas möjligheter.

7. Stöd till föräldrar

Arbetsgrupp: Föräldragruppen
Kontaktperson/er:
Föräldrar vars barn och unga hamnat i gängkriminalitet eller i riskzon behöver mer
stöd. Gör befintliga resurser för föräldrar kända och tillgängliga på Skarpnäcksfältet.

8.

Ge alla barn och elever lika villkor
Arbetsgrupp: Skola och utbildning
Kontaktperson/er:
Lagar, policy och konventioner som Skollagen, Lgr22, Diskrimineringslagen och
Barnrättskonventionen lyfter alla barns lika rättigheter och möjligheter till en likvärdig
utbildning oberoende av bakgrund, sociala ursprung eller ställning i övrigt. Vi kräver
att stadsdelen satsar på fortbildning för skolledare och personal inom skola,
fritidsverksamhet, förskola och annan barnomsorg för att säkerställa att lagkraven
efterlevs i Skarpnäcks skolor. Ge personalen verktyg att, i samverkan med barn och
elever, arbeta praktiskt för alla barn och elevers lika rättigheter. Diskriminering och
ojämlika strukturer behöver förebyggas i skolan.

9. Utveckla läxhjälpsverksamheten
Kontaktperson/er: Se punkt 8

Skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna mot såväl psykisk ohälsa, som
kriminalitet. Vi vill ha obligatorisk läxhjälp på skoltid för alla elever från lågstadiet och
uppåt. Läxhjälpen ska bjuda in elever för samtliga av Skarpnäcksfältets grundskolor.
Läxhjälpen ska finnas på olika språk och och utgå från elevens lärandesituation.

10. Satsa på relations byggande polis
Kontaktperson/er:

Vi vill ha riktig lokalpolis som kan bygga relationer med boende och unga. Satsa mer
på det istället för på väktare och annan bevakning. Då blir det också lättare att kunna
upptäcka brott eller förberedelser till brott. övervakning och hårdare tag utan
relationsbyggande och respekt för oss som bor här är kontraproduktivt.
11. Rusta upp vår förort
Kontaktperson/er: t
Rusta upp och se hur gårdar, gator och torg kan göras mer trygga och levande.
Involvera boende och hyresgäst-/bostadsrättsföreningar, gör riktiga dialoger där
boende tas på allvar. En del har gjorts tidigare under åren, men ta ett samlat grepp
och se vad som kan, och behöver, göras nu.
Namn med kontaktinfo:

Bilaga 1
WER1s KRAVLISTAS KOPPLINGAR TILL AGENDA 2030
Krav 1, 5, 7, 11
Agenda 2030 mål 11.
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till
ökade sociala klyftor.
FN konventionen om ekonomiska, sociala samt kulturella rättigheter som Sveriges riksdag
och regering skrivit under och ratificerat.
Artikel 9 en vars rätt till social trygghet,
Mål 8.
Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med
dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de
kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner
människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för
människa och miljö. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en
positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för
alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda
förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor
för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.B UTARBETA EN GLOBAL STRATEGI FÖR UNGDOMSSYSSELSÄTTNING
Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt
genomföra Internationella Arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.
Krav 8, 9
Agenda 2030 mål 4.
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774
miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor.
Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste
grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet - från
förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet
till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln
till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att
bidra till ett hållbart samhälle.
Krav 2.
Agenda 2030 mål 3
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla
potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska,
ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla
åldrar.
FN konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Artikel 12 : 1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga
fysiska och psykiska hälsa.
Krav 3, 4, 6, 10, 11
Agenda 2030 mål 16
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar
utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och
ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande
över beslutsfattande.
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. våld innebär inte
bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga
och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de
länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och
främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.
FN konventionen om ekonomiska, sociala samt kulturella rättigheter som Sveriges riksdag
och regering skrivit under och ratificerat.
Artikel 9 en vars rätt till social trygghet,
Artikel 10:3. Särskilda åtgärder bör vidtas för skydd och hjälp av alla barn och ungdomar
utan diskriminering på grund av härkomst eller andra förhållanden. Barn och ungdomar bör
skyddas mot ekonomiskt och socialt utnyttjande. Det bör vara straffbart att utnyttja barn och
ungdomar i sådant arbete som är skadligt för deras moral eller hälsa, utsätter dem för
livsfara eller kan hindra deras normala utveckling.

