
8 maj 2019 Stadsgården, Råslätt, Jönköping

TJEJEN I FÖRORTEN – inbjudan

PRELIMINÄRT PROGRAM 
9.30  Hälsa välkommen och presentation
9.35 Erfarenheter kring tjejers betydelse för samhällsutveckling och samhällsstabilitet,  
 Emelie Anneroth och Caroline Wrangsten, Stockholms Universitet
10.35  Fika och mingeltorg med tjejer 15-30 år från verksamheterna
11.00 Civilsamhällets påverkan och satsningen på tjejer genom tre år,  
 Björn  Jonsson, Jönköping University
11.30 Starka tjejer, erfarenheter från:  1. Unga örnar,  Annika Nordin m.fl.   2. Underground, Peter Magnusson m.fl.    
 3. Råslätts Sportklubb, Gabriella Ibrahim och Albertina Zado
12.30  Lunch - mingeltorg med tjejerna fortsätter, rundvandring i området med särskilt fokus på platserna som  
 tjejerna skapat och utvecklat
13.45  Seminarier 1
13.45  Seminarier 2
15.30 Avslutning
15.45  Avskedsfika

Välkommen på en heldag fylld med inspiration, föreläsningar och seminarier. Ta del av lyckade satsningar  
i förorten, om hur kommun och bostadsbolag medverkat och vad det betyder för Råslätt och andra förorter  
när vi inte ger upp –  för tjejen i förorten vill och vågar ta plats.

På Råslätt tar tjejerna plats, något som gjort alla till vinnare både i föreningslivet och i allaktivitetshuset  
Stadsgården. Under flera år har Unga Örnar Råslätt och Underground jobbat målmedvetet och framgångsrikt 
för att tjejer på Råslätt ska få mer utrymme. Även Råslätts Sportklubb har på senare år byggt upp en stark  
verksamhet för tjejer.

PRELIMINÄR LISTA PÅ SEMINARIER

• Fotboll och tjejer
• Religion, kultur och förebilders roll
• Egna platser och tider, eller att lära sig fungera killar och tjejer tillsammans
• Tjejer som motvikt vid förortsproblem
• Tjejer i öppen verksamhet – fritidsgårdar och liknande och vad får dem att komma dit?
• Hur gjorde Råslätt?
• Kommunal uppbackning och kan man lita på de idéburna organisationerna? (Björn och Hugo)
• Civilsamhället och det offentliga, utmaningar och lösningar (Björn)
• Tjejen i barnkonventionen och i praktiken

KOSTNAD OCH ANMÄLAN: 

Hel kursdag inklusive lunch och fika, 700kr.
För anställda i Jönköpings kommun och ledare från ideella föreningar är kostnaden 400kr.

ANMÄL DIG VIA BIFOGAD LÄNK I MAILET.


