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Många unga tjejer i 
Ale mår psykiskt 
dåligt och det är 

ingen nyhet. Resultatet av 
undersökningen Lupp (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) 2010 bekräftar det 
man redan visste. 

Ale kommun blundar 
inte för ungdomsproblem, 
tvärtom försöker man med 
olika medel att reda ut vad 
som gått snett.

I onsdags hölls en demo-
kratidag i Bohushallen 
där ledande politiker och 
ungdomar från olika orga-
nisationer träffades för att 
diskutera de mest oroväck-
ande resultaten. I blandade 
grupper, som utgick från 
bostadsort, försökte man 
komma fram till vad pro-
blemen innebär, varför de 
existerar och vilka lösningar 
som finns att tillämpa. 

En av dessa punkter 
berörde den ökade psykiska 
ohälsan bland unga tjejer. 
Under gruppernas redovis-
ning blev jag både arg och 
ledsen över vad tjejerna 
berättade. De upplever en 
stor press på sig att vara duk-
tiga i skolan, följa regler och 
se bra ut. Alla dessa krav och 
förväntningar gör dem stres-
sade och osäkra.

Hur ska man då komma 
till rätta med problemet? 
Fler tjejgrupper föreslog 
några, men sedan kom man 
inte fram till så många fler 
lösningar.  

Jag har känslan av att man 
är helt fel ute. 

Under redovisningen frå-

gade jag mig varför ingen av 
killarna uttalade sig i frågan, 
inte minst för att visa sitt 
stöd. Det här är inget tjej-
problem som bara existerar 
innanför fyra rosa väggar, 
det handlar om jämställdhet 
och för att kunna få till en 
förändring måste vi se det 
som ett allvarligt samhälls-
problem som rör alla, inte 
minst killarna. 

Det spelar nämligen 
ingen roll hur mycket ”girl-
power” man inbillar sig 
kunna skapa i en tjejgrupp, 
problemet är djupare rotat 
än så. Det handlar först 
och främst om hur vi blir 
behandlade som barn, hur vi 
bemöts i skolan, på arbets-
platsen och vilken roll vi får i 
ett partnerförhållande.

Redan som barn lär vi 
oss att tjejer ska göra Barbie 
fin medan killarna tar på 
sig sin riddarutrustning. 
Är vi medvetna om vem vi 
kallar duktig och vem som 
är busig? Vem är söt och 
vem är tuff? Det handlar om 
att bli medveten om vilka 
attityder som finns och hur 
de påverkar människor från 
bardomen och ända upp i 
vuxen ålder. 

Att unga tjejer mår dåligt 
måste bli en uppgift för alla 
att försöka lösa. Ungdo-
marna måste få mer kunskap 
om jämställdhet och inspi-
reras till att vilja engagera 
sig. Killarna ska kunna se att 
även de har något att vinna 
på att det.

Istället för tjejgrupper 
skulle jag vilja föreslå jäm-

ställdhetsgrupper där man 
möts för att diskutera pro-
blemen tillsammans. 

Det finns också en risk 
med att problematisera för 
mycket kring tjejers psykiska 
ohälsa. Jag säger som socio-
nomen och föreläsaren Mia 
Börjesson: Det blir lätt en 
självuppfyllande profetia, 
där det ena föder det andra. 
Ju mer man får höra att man 
tillhör en grupp som mår 
dåligt, desto sämre upplever 
man sig må. 

Hon kommer och förelä-
ser på Ale gymnasium den 8 
november om hur föräldrar 
kan förbättra relationen med 
sina tonåringar. Tidigare 
under dagen ska hon även 
träffa alla tjejer i årskurs åtta 
för att prata med dem om 
välmående ur ett positivt 
perspektiv, där hon fokuse-
rar på deras kompetens och 
styrkor istället för vad som 
får dem att må dåligt.

Min förhoppning är att vi 
snart ska slippa att hela tiden 
grupperas efter vårt kön, jag 
trodde faktiskt att man hade 
kommit lite längre.

Flytta ut problemet från det rosa rummet!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Söndag 30 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

AUKTION
Till förmån för svältdrabbade 

på Afrikas Horn

Visning 11.00, lösöresauktion 12.00
Serviser, leksaker, tavlor, m.m.

Servering av kaffe, korv och bröd
VARMT VÄLKOMNA

Alekretsarna

Folkets Hus i Älvängen
Lördag 29 oktober
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Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Storlek 42-50. Utgår ur sortimentet.

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 9 november
Klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar


