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På KFUMs fritidsgård är det alltid
mycket
på gång. Närmaste månaden plan
eras det
mycket aktiviteter utomhus.

Boucheloukhs erfarenheter som förskollärare.
– Det viktigaste är att folk förstår vad
de har för vinning av att gå en viss kurs,
som till exempel en föräldrautbildning.
Min erfarenhet är att det kräver tid och
tålamod för att bygga upp en verksamhet, säger hon.
KOMBINATION AV ÖPPEN förskola, SFI

och andra utbildningar uppskattas av
kvinnorna som kommer hit. De kommer för barnens skull, som tycker att det
är roligt att vara med på sångstunden,
och för att lära sig svenska. Även gemenskapen med de andra kvinnorna är viktig. Många är vana vid stora nätverk av
familj, vänner och grannar.
– Jag kommer hit för att slippa vara
ensam, säger Afia Begum.
– Om jag inte pratar tappar jag bort de
svenska orden, lägger Raghad Tareq till.
Här finns också barnmorskemottagning, barnhälsovården och familjeenheten. Allt för att göra kommunikationen
och kontakten enklare.
ANDRA MÖTESPLATSER än Kristallen
finns just nu inte för kvinnorna i Gottsunda. Därför är så viktigt att skapa aktiviteter som kan bli ett sätt för både mor
och dotter att ta sig ut ur hemmen och
in i samhället, menar Hiba Qatanani.
Det är också viktigt att öka acceptansen
för varandras olika sätt att vara på inom
familjen. Hon berättar till exempel om
en ung tjej som alltid har tyckt att det är
pinsamt att mamman bryter så kraftigt
när hon pratar svenska.
– Sedan gick de på dansen tillsammans och då insåg hon att mamman accepteras av svenska kvinnor trots hennes brytning. Nu har hon också lättare
för det och tycker att det är ok att mamman pratar svenska. b

SATSNINGAR PÅ TJEJER OCH KVINNOR
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I GOTTSUNDA GÅR UT PÅ ATT:

• Ta reda på vilka aktiviteter som efterlyses
• Att skapa dessa aktiviteter eller hänvisa
till befintlig verksamhet
• Att söka upp kvinnor och tjejer och informera om aktiviteter och föreningslivet
• Att öka deltagandet i föreningar
Källa: motesplatsgottsunda.se

Hiba Qatanani är projektledare för Nejlikan som bland annat skapar aktiviteter som kan bli ett sätt för både mor och dotter att ta sig ut ur hemmen och in
i samhället.

