Minnesanteckningar från Medborgardialog kvinnors trygghet 130423
Ett trettiotal hade slutit upp för att diskutera kvinnors trygghet och hälsades välkomna av
kommunalråd Monica Hanson, som tycker det är viktigt att trygghetsfrågan lyfts.
Två studenter från Högskolan Väst fanns på plats med en karta över Trollhättan, där deltagarna kunde markera platser:
• som kändes trygga, markerades med grön markering
• som kändes otrygga, markerades med röd markering
• som de ville förändra, markerades med gul markering
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i särskild ordning.
Deltog i dialogmötet gjorde invånare i Trollhättan, polis, räddningstjänst samt tjänstemän
från Trollhättans Stad. Man satt i grupper och diskuterade samtidigt som man fikade, under tiden som Monica Hanson, polis och räddningstjänsten cirkulerade bland borden.
Några kommentarer som kom upp vid borden under kvällen:
 Min mamma är mycket mer orolig är jag är.
 Även om man är trygg i sig själv, kan man bli påverkad av andras otrygghetskänsla.
 Skolan är en bra arena att börja på och skapa bra mönster.
 Många föräldrar kämpar hårt för att deras barn ska uppföra sig.
 Viktigt att ha en sysselsättning, känna hopp och framtidstro.
 Ungdomar idag utsätts för press från olika håll gällande utseende och skolresultat.
 Förr var det lättare att få jobb. På tio år har snittåldern för att få sitt första jobb
ändrats från drygt 20 år till nu 28 år.
 Droganvändningen har ökat? Drogad på krogen.
 Höja kvinnors status för att de ska känna sig mer trygga.
 Mer verbala kränkningar i inkomna anmälningar.
 Hur bygger vi glada och trygga ungdomar?

Kvällens moderator, höll i sammanfattningen och varje bord redovisade vad som kommit
upp. Här är några synpunkter:
 Trygghet är ett komplext begrepp! Trygghet och känslan av trygghet kan ha olika
innebörd för olika personer beroende på ålder, kön, bakgrund och så vidare.
 Känner en oro då det upplevs som om drogmissbruket ökat i Trollhättan. Viktigt att
saklig och konkret information finns att tillgå.
 Om man är i arbete ökar tryggheten.
 Rykten sprids snabbt och ökar känslan av otrygghet. Sociala medier spelar en betydande roll vid mobbning och kränkning.
 Bra att främja goda miljöer. Viktigt att ha ett tidigt förebyggande tänk.
 Stärk unga kvinnors självkänsla.
 Viktigt att diskutera bland killar – vad är att vara en bra man?
 Resurser till skolan för att kunna stärka föräldrarna. Förbättra kontakten mellan
skola och föräldrar.
 Skapa mötesplatser där det är lätt att möta andra människor.
 Satsa på kompisarna och var rädda om varandra.
 Gå aldrig hem ensam sent på kvällen, utan ta sällskap med varandra (tips från
polisen)!
Mötet avslutades efter 2 timmar och Monica Hanson sammanfattade kvällen genom att
konstatera att det är viktigt att jobba för ökad jämställdhet, minskade klyftor i samhället
och minskad arbetslöshet. Vi jobbar med frågorna och är en bit på väg, men vi kan bli
ännu bättre. Med orden: ”var inte rädd i onödan och ta vara på varandra!” tackade Monica Hansson alla som diskuterat och delat med sig av sina tankar under kvällen.
Alla får nu ta med sig sina intryck från kvällen och fortsätta det viktiga trygghetsarbetet.
Någon gång under hösten bjuder vi in till fortsatt dialog.

