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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället verksamhetsbidrag med 300 tia- för år 
2014 ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället, erhåller ett verksamhetsbidrag 
om 300 tkr. För 2013 fick de 200 tlcr och inför 2014 utökar de verksamheten med fler aktivite
ter särskilt riktat t i l l barn- och unga och därav föreslås de få ett utökat bidrag. 

Föreningens målgrupp är flickor på mellan- och högstadiet och unga kvinnor som i sin vardag 
möter värderingar och normer som starkt skiljer sig från majoritetsbefolkningens. TRIS arbe
tar bland annat med unga kvinnor och flickor med intellektuell funktionsnedsättning, nyan
lända och ensamkommande flickor, ungdomar med romsk bakgrund samt med HBT-personer 
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Majoriteten av de som söker sig 
til l TRIS verksamhet har utländsk bakgrund och föreningens arbete har ett tydligt integrat
ionsperspektiv. 

TRIS arbete syftar t i l l att ge flickor och unga kvinnor som lever med hedersproblematik möj
lighet t i l l ett frirum, information och handlingskraft. Utgångspunkten i arbetet är FN:s kon
vention om barnets rättigheter och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stödet 
från TRIS utgår från flickornas behov och bygger på ett egenmaktperspektiv, det vil l säga att 
stärka målgruppen och uppmuntra och synliggöra individens resurser. Målsättningen är att 
alla oberoende av kön, etnicitet, religion och sexuell läggning ska ha möjligheten att leva ett 
självvalt liv fritt från förtryck och frihetsberövande traditioner. Ett viktigt inslag i verksam
heten är att introducera ensamkommande och nyanlända flickor t i l l olika samhällsarenor så 
som föreningsliv, kulturliv och meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Föreningen har ett omfattande nätverk t i l l förfogande däribland, fritidsgårdar, ideella före
ningar, aktivitetshuset på Centrum för introduktion i skolan (CIS), Ungdomshälsan, mötes
plats Treklangen och mötesplats Kontakten Gottsunda. Föreningen har ett fyrtiotal volontärer. 
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Kontoret bedömer att TRIS med den kulturkompetens de har underlättar kontakt och förtro-
endeskapande med flickorna och deras föräldrar. TRIS är för nämnden en resurs och ett kom
plement i arbetet med att introducera unga flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld och förtryck t i l l olika typer av öppna fritidsverksamheter. Genom att ge barn och ung
domar tillgång til l fritidsaktiviteter och genom att introducera dem ti l l det civila samhällets 
arenor främjas deras delaktighet i samhället. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


