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En studie från 2012, utförd av Fritidsförvaltningen i Malmö Stad, visade stora skillnader i hur barn från olika
stadsdelar med olika socioekonomisk status använde staden. Nu kommer förslaget om att alla Malmös
trettonåringar ska tilldelas en gratis cykel med tillhörande hjälm.
Att barn och unga måste röra på sig råder det ingen tvekan om. På ett eller annat sätt lyckas faktiskt de ﬂesta hitta någon
fysisk, idrottsrelaterad aktivitet att sysselsätta sig med. Men vart man tar sig för att göra detta, hur långt bort från hemmet
det känns bekvämt att röra sig, varierar kraftigt mellan olika bostadsområden. Studien från 2012 är intressant på många
sätt. Den visade bland annat att över 84 procent av Malmös elever ägnade sig åt olika former av spontan idrott. Främst
handlade det om att spela fotboll med kompisarna i närområdet men det kunde även vara skateboard eller joggingturer.
Oavsett vart ungdomarna bodde var tillgång till ytor och anläggningar i närområdet viktiga för den fysiska aktiviteten.
Gräsmattor, tennisplaner och idrottshallar ökade trivseln i det egna bostadsområdet.
Men, när det kom till den geograﬁska rörligheten kopplad till idrott på fritiden var skillnaderna plötsligt mycket stora.
Ungdomar i miljonprogramsområdet Hermosdal, där medelinkomsten var relativt låg, rörde sig sällan utanför det egna
bostadsområdet. I Brunkeﬂostrand däremot, dominerat av höginkomsttagare, använde de unga många ﬂer områden i
staden. Anledningarna kunde handla om både ekonomiska förutsättningar och om hur trygg man kände sig i andra delar
av staden.
Det är uppenbarligen viktigt med tillgång till aktivitetsytor i det egna bostadsområdet. Det är där de unga främst rör sig.
Då ska det gärna inte bara handla om fotbollsplaner, som ofta tenderar att domineras av killarna, utan om ﬂer och mer
varierade platser.
Men det faktum att unga inte använder hela staden skapar andra sorters problem, det gör att unga människor från olika
stadsdelar aldrig lär känna varandra. I bakhuvudet ligger Malmökommissionen vars synpunkt var att de sociala
skillnaderna mellan olika grupper delvis kan tacklas genom att skapa möten. Att invånare, främst unga, i högre grad
umgås med andra invånare från andra områden skulle kunna skapa en ökad sammanhållning och trygghet.
Därför har man nu lagt fram ett förslag på att före alla Malmös trettonåringar med cykel och cykelhjälm, detta för att öka
rörligheten och minska klyftorna. Dessutom är det miljövänligt. Förslaget är såklart ganska kostsamt och inga konkreta
åsikter serveras från politikernas sida. Hur det blir får vi nog se i Malmö Stads budget för 2016.
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