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Bakgrund 

Tjejer i Förening har sedan april 2010 arbetat för att öka tjejer och unga kvinnors 

delaktighet och engagemang på fritiden. TiF skapar förutsättningar för många av de 

tjejer och unga kvinnor som idag inte ges möjlighet att ha en meningsfull fritid. 

Verksamheten som TiF bedriver är mycket viktig eftersom tjejerna och de unga 

kvinnorna ges möjlighet att komma till tals, de ges rätten att utvecklas som individer 

och TiF försöker skapa förutsättningar för de ska få en meningsfull fritid  

TiF:s verksamhet är idag områdesbaserad och primärt fokus ligger på tjejer och unga 

kvinnor som är bosatta i Rosengård. Tjejer och unga kvinnor är många gånger en 

bortprioriterad grupp i samhället av olika anledningar, speciellt unga med utländsk 

bakgrund. (I Rosengård har 86% av befolkningen utländsk bakgrund enligt Malmö 

stads årsanalys 2008, utländsk bakgrund = född i utlandet, föräldrar som är födda i 

utlandet) Många barn och unga i utsatta grupper har en mindre aktiv fritid, med 

andra ord en många gånger mindre meningsfull fritid än barn och unga i mindre 

utsatta grupper.3 Anledningen till att upptagningsområdet är just Rosengård har att 

göra med att organisationsgraden bland barn och unga i denna stadsdel i Malmö är 

lägre än i många andra stadsdelar och barnfattigdomen är hög.  

Under 2010 har totalt 118 enskilda individer börjat engagera sig i någon form av 

verksamhet, varit med och anordna ett arrangemang eller genomfört en 

egeninitierad idé med guidning av Tjejer i Förening. Av dessa 118 individer är 106 

tjejer och 12 killar.  

 

Sammanfattning 

Dagen börjar med att Angélica Persson och Hyrije Matarova hälsar välkomna och 

går igenom dagens program. Därefter presenterar sig alla deltagare för varandra 

med namn och den verksamhet de representerar för dagen. Barbro Kristiansson från 

Ungdomsstyrelsen presenterar sedan den nationella satsningen Engagemangsguider 

och ger tid för några frågor. Efter detta presenterar Tjejer i förening sin verksamhet 

med nedslag i vissa fokusområden såsom barnkonvention, inflytande och 

delaktighet. I samband med presentationen ställde deltagarna en fråga kring Tjejer i 

Förenings verksamhet. 



- Varför vill ni fortsätta driva TiF i projektform som är ekonomiskt osäkert?  

Angélica och Hyrije svarade att: - Verksamheten kräver en enorm flexibilitet och 

därför är det viktigt att vi får fortsätta arbeta på detta sätt. Vi arbetar med en 

målgrupp som är konstant föränderlig, därför krävs det att även vår verksamhet tillåts 

vara just det. Vi vill dock undvika att arbeta ett år i taget, ambitionen är att säkra 

finansiering i tre år framåt så att vi kan fokusera på att utveckla verksamheten och 

kunna mäta de långsiktiga resultaten. När man arbetar med människor, och som i 

vårt fall unga människor är det av stor vikt att arbeta långsiktigt för att nå hållbara 

resultat. Många tjejer som börjar engagera sig idag behöver uppföljning och 

uppbackning längre fram. För oss är det viktigt att stötta ett långsiktigt engagemang 

som också många gånger är föränderligt över tid.  

Efter verksamhetspresentationen var det dags för fika och sedan det första passet 

med diskussionsforum. Samtalen gick varma över lunchen och efter det så fortsatte 

det andra diskussionsforumet innan dagen avslutades med att Angélica och Hyrije 

tackade alla för visat intresse. 

 

Diskussionsforum 

Under diskussionsforumen samtalades det främst om 2 frågor. 

- Vad kan min verksamhet göra för att säkra TiF:s framtid? 

- Hur går vi vidare för att förverkliga våra förslag? 

Nedan finns ett axplock av vad som redovisades från de tre grupperna.  

- INAR kan eventuellt fortsätta vara medfinansiärer. 

- Det finns en mindre budget för aktiviteter som kan sökas från ”förebyggande 

och fritid”. Det finns dock inga pengar för att finansiera projektet.  

- TiF och LdB FC har samarbetet mycket under 2010 och 2011 och ambitionen 

är att fortsätta det goda samarbetet. LdB FC kan ta en diskussion med sina 

sponsorer om möjlig sponsring av fotbollsskor, hjälpa till med fotbollskläder och 

avgiften m.m. LdB FC samtalar med kommunen om att bygga nya duschar så 

att det blir möjligt för alla att spela. De tjejer som redan nu spelar med sjal 

skapar förutsättningar för att fler ska kunna göra det och också med LdB:s 

logga. 

- Det finns eventuellt möjlighet till en viss medfinansiering inom ramen för 

områdesprogrammet i Rosengård. Datum för besked om detta kommer inom 

kort.  

- En lista skulle kunna komponeras där alla personer som vill vara med och 

stötta TiF antecknas, så att det finns som ”bevis”, så att man konkret kan visa 

och räkna hur många som finns där och stöttar. 

- Social Ekonomi Skåne är ett nätverk av massa olika föreningar som har en 

överenskommelse med Region Skåne och hur ideella föreningar ska samverka 



med kommunerna. Finns där finanser? De har fått pengar av Region Skåne för 

kunskapsspridning, kompetensutveckling, de har även en gratis fortutbildning 

samt arbetar med påverkansarbete. Det finns inte direkt pengar men de kan 

kanske hjälpa att mobilisera och lägga samarbetet på bordet. En process 

som TiF tar tid, och måste få ta tid eftersom man måste bygga upp ett 

förtroende för att kunna visa resultat.  

- Samfinansiering är positivt eftersom det då inte blir ett stort ok att dra för en 

finansiär, utan att många istället ger lite. 

- TiF skulle kanske kunna prata med Sociala Resursförvaltningen eftersom TiF 

faktiskt utför preventivt arbete. 

- Forskare kan ibland få medel för att titta på verksamheter och dess 

konsekvenser. 

- Folkhälsoinstitutet utlyser ibland medel för att ideella aktörer och samhällen 

ska mötas.  

- Malmö Högskola är intresserade av att följa Yalla Trappan, och säkert kommer 

TiF att involveras då också. 

- Det är viktigt med kunskapsöverföring så att verksamheten inte blir beroende 

av vissa individer.  

- Samtal med flera olika förvaltningar måste föras, fråga för 

sektorsövergripande kommunal finansiering.  

- Se över vilka ideella krafter som kan hjälpa till. Samordna frivilligkrafter 

tillsammans med andra ideella organisationer.  

- Idag finns fyra föreningar i en lokal som behöver en hyresvärd som kan 

samordna ett eventuellt kvinnocentrum, TiF/ABf Malmö kan tänkas få denna 

roll. Lokalen disponeras i så fall hyresfritt. Lokalen kan bland annat anpassas till 

dansverksamhet. Detta skulle kunna läggas inom det så kallade 

områdesprogrammet.  

- Se över bidragssystem för spontanfritidsbidrag. Följ budgetprocessen i 

kommunen och se till att medel för detta avsätts i budgeten.  

- Äldre tjejer som varit aktiva inom TiF kan agera mentorer och förebilder för de 

yngre tjejerna 

- Utnyttja konsulentstödet på fritidsförvaltningen 

- Spontanaktivitetshus i gamla tennislokalen med stöd från fritidsförvaltningen 

med möjlighet till diskussion om vad för möjliga stöd som kan utvecklas.  

- Stadsdelen har möjlighet till liten och begränsad finansiering  

- Utveckla samarbetet med lärande hela dagen  

- Det borde gå att få till fler samarbeten angående aktiviteter och lokaler  


