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Sundbybergs tjejjour får 300 000 för att förebygga våld bland unga
Den ideella föreningen Stjärnjouren får 300 000 kronor för att arbeta förebyggande mot våld bland unga. Beslutet togs igår av
kommunstyrelsen, och innebär att jouren under 2013 kan fördjupa sitt utåtriktade arbete i Sundbyberg.

− Det känns bra att verka i en kommun som ser vikten av att jobba regelbundet och långsiktigt med de här frågorna. Tack vare bidraget
kommer vi att kunna anställa en samordnare under resten av året, för att leda vår utåtriktade verksamhet på Sundbybergs skolor och på
fritidsgården Stationen, säger Caroline Gyllström på Stjärnjouren.

Stjärnjouren fortsätter sitt arbete med workshops och samtal med unga om gränsen mellan okej sex och sexuella övergrepp, värderingar och
strukturer kopplade till kön och makt. De ska också informera kuratorer, lärare och fritidsledare om hur de kan bemöta och stötta tjejer och
killar. Målet är att förändra attityder och normer och på sikt minska våld och sexuella övergrepp.

− Att förebygga våld är ett arbete som görs bäst på bred front och tillsammans med dem som möter våra ungdomar dagligen. Stjärnjouren är
en viktig aktör som vi vill fördjupa samarbetet med, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S), som tog initiativ till samarbetet efter
att ha läst en debattartikel av Stjärnjouren.

Sundbybergs jämställdhetssamordnare följer upp arbetet och i slutet av året rapporterar Stjärnjouren till kommunstyrelsen. Insatsen är en del
av stadens jämställdhetsarbete.

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren (S), ordf. kommunstyrelsen, 08 – 706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Caroline Gyllström, volontär Stjärnjouren, 073 – 991 80 46, caroline.gyllstrom@stjarnjouren.nu

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


