Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

Redovisning av projektbidrag
Bakgrund
Alby Kvinnocenter har erhållit 85.000:- bidrag för att starta projekt för tjejer i Norra Botkyrka
som syftar till att förebygga kulturella klyftor och samt att motverka reella och latenta
våldet/eller hot om våldet som är riktade mot tjejer pga så kallade heder begreppen.

Projektets syfte och mål
Projektets syfte är att utveckla tjejerna som ansvarsfulla och medvetna individer som stå emot
hotet om våld som är relaterade till hedersbegreppen och samt att ändra attityderna om
könsroller och hedersbegrepp. Projektet försökte nå alla tjejer i Norra Botkyrka.

Inledning
Den 15 maj 2005 utsåg Styrelsen en projektledare. Projektledaren i samråd med styrelsen har
format riktlinjerna om hur projektet skulle bedrivas. Ett medlemsmöte anordnades för att
informera medlemmarna om projektet den 22 maj 2005. Under mötet diskuterades projektets
riktlinjer. Projektledaren och föreningsordföranden uppmanade medlemmarna att vara
delaktiga och aktiva i projektarbetet.23 medlemmar var närvarande i mötet.
Under vecka 20 en arbetsgrupp som består av 5 personer bildades. De har bearbetat
projektplanen under perioden 21/5 – 5/6

Kartläggning
Projektet skulle ta upp följande punktur för att diskussioner i syfte att samla information.
Utifrån den samlade informationen skulle projektet påverka attityderna
-

barnuppfostran på svensk och turkisk sätt
jämställdhet
könsroller
familjens roll i Sverige och i Turkiet
Hedersbegreppet
Individens roll och ansvar
Kollektivets roll och ansvar

Vad som har förekommit under olika möten var det att kollektivets roll var mycket viktig hur
olika individer formade sitt beteende. Grupptrycken var mycket starkt för små etniska och
kulturella grupper. De uppfattade majoritets samhälle som ett hot för deras kulturella existens.
Hedersbegreppet ingick små gruppernas försvarsarsenal. Det bästa sättet bearbeta detta var att
individualisera begreppet. Individens beteende skulle individens ansvar, inte gruppens. Detta
skulle vara grunden för attitydändrigs arbetet.

Åtgärder
Projektledaren och personer som ingick i arbetsgruppen skulle ordna stora möten och möten
med små diskussionsgrupper och samt att rekrytera tjejer till projektet som skulle leda små
diskussionsgrupperna.
I samråd med projektledaren och arbetsgruppen har styrelsen startat en uppsökande
verksamhet för att rekrytera tjejer till projektet. De tjejer som har kontaktats inbjöds till ett
stort möte på föreningslokalen den 11 maj 2005kl. 14.00. 22 flickor deltog i mötet. Enligt
överenskommelse skulle flickorna själva bestämma över innehållet av verksamheten.
Flickorna har valt representanter för kontakt med projektledningen. Flickorna skulle indelas i
olika grupper och själv styra verksamheten.

Genomförande
Konferenser
6 möten anordnades i syfte att diskutera man och kvinnorollerna i det moderna samhället
18/8, 23/9,20/10, 24/11 2005 och 16 /2, 23/3 2006 . Tjejerna uppmanades att inte acceptera
den traditionella kvinnorollen. Kvinnornas roll i det industriella samhället som arbetstagare
och som moder har diskuterats. Hedersbegrepp
som ett individuellbegrepp presenterades. Om någon gör dumt skulle vara hans dumhet inte
kollektivets. Kollektivet kan inte belastas av vad som han gör. Detta var temat nästan i alla
konferenser.
Själva konferenserna var 2 timmar. Sedan hade projektledaren diskuterat frågorna kring våld,
jämställdhet och könsroller med deltagarna. Diskussionerna var mycket livliga och många
deltog i diskussionerna. Genomsnitt deltagande var 30 per konferens. deltagare.

Studiecirklar
Studiecirklar anordnades i form friskvård där man diskuterade kvinnoroller och
hedersbegrepp 2 ggr/vecka 13 ggr under hösten 2005 och 9 ggr våren 2006. 16 kvinnor deltog
i verksamheten.

Tjejfestival
En tjejfestival anordnades i Albyparken den 27/4 2006. 20 tjejer och deras föräldrar ’deltog.
Där har föreningen förklarat kamp mot våldet mot barn och kvinnor.

Tjejnätverk

Kvinnocentret har byggt upp ett nätverk för tjejer i samverkan med 4 kvinnoföreningar i
Botkyrka och kvinnokommitteerer inom föreningsrådet. Dessutom byggdes en informell,
nätverk bland kvinnor i Norra Botkyrka. Centret har kommit kontakt med Skärholmens
Mångkulturell Kvinnoförening, Skogås Turkiska Kvinnoförening, Balkan Turkiska
Föreningen i Stockholm i frågor som rör våld för kvinnor.

Informations material
De befintliga broschyrer på turkiska och affischer har delats ut alla projektdeltagarna

Läxhälp
Flickorna har visat stort intresse för läxhjälp. Under läxhjälpen diskuterades frågor som rör
jämställdhet, kvinnoroller och våld mot kvinnor och barn. Framför allt svenska, matte,
engelska var de ämnen som flickorna var intresserade. 3 dagar eller 6 timmar anordnades
läxhjälp för flickorna under hela resterande projektperioden. 26 flickor deltog i verksamheten

Antal tjejer som har deltagit i smågruppsdiskussioner
Antal tjejer som har deltagit i små diskussionsgrupper nästan varje torsdag kväll under
projekt tiden uppgick till genomsnitt ca 15-16 flickor.

Kör
Först anmälde 9 flickor sitt intresse för att bilda en kör och arbeta med turkisk folkmusik.
Sedan ökade deras antal till 14.

.Utvärdering
Intresset för projektet var ganska positivt. Framförallt vill föreningarna utveckla sina egna
rådgivningsfunktioner.
I alla möten har diskussionerna varit mycket livliga och givande. Tendensen till att motverka
våld i alla sammanhang var mycket tydliga bland de som var med mötena på föreningarna.
Vad som har kommit fram att de som har stabila ordnade förhållanden tenderade att arbeta
aktivt mot våldet och jämställdhet. De som kände sig osäkra var mycket konservativa i sitt
förhållningssätt till könsroller och barnuppfostran. Det krävs mycket arbete för att
åstadkomma förändringar i den ovannämnda gruppens attityder när det gäller barn uppfostran
och könsroller.
Vad som var bra med projektet var att deltagarna kunde starta diskussioner ang. mycket
känsliga frågor att skapa stora konflikter.
Dessutom har Alby Kvinnocenter skapat ett nätverk bland turkarna som även i framtiden
kommer att arbeta aktivt för jämställdhet och mot våldet.
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