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MOTION 
Inkludera grundskoleelever i Huddinge 
demokratidagar 

Vår demokrati är kanske det viktigaste vi har i det här landet. I Huddinge arbetar vi på ett bra 
och utvecklande sätt med demokratifrågor varje år genom våra demokratidagar. Det är ett 
fantastiskt tillfälle att träffa medborgare och prata om demokrati och om politik. Varje år 
känns det lika givande och meningsfullt. Dialogen med gymnasieelever är exempelvis en 
fantastisk möjlighet att ta del av hur unga Huddingebor och ungdomar som valt att studera i 
vår kommun ser på demokrati och på situationen i sin närmiljö.  
 
Från Vänsterpartiets sida menar vi att det kanske vore bra att försöka utveckla 
demokratidagarna till att inkludera fler grupper. Vi tänker då främst på elever i grundskolan 
som idag inte ingår i det digra program av besök vi förtroendevalda ska hinna med under 
denna vecka varje år. Tidigare har kommunen bland annat haft ett ungdomsfullmäktige som 
på ett bra sätt inkluderat och involverat unga i demokratiarbetet. 
 
Förståelsen för vikten av demokrati är viktig och måste börja byggas redan från en tidig 
ålder. Vi vet allt för väl att kunskaperna om hur, kanske framförallt den kommunala, 
demokratin fungerar är lägre än vad som vore önskvärt. Vi vet också att allt fler ungdomar 
skulle kunna tänka sig ett totalitärt styre. Vid en kartläggning som presenterades av 
Göteborgs Universitet i augusti 2012 fastslogs att drygt 33 procent av de unga i Sverige 
mellan 18 och 29 år tycker att det skulle vara bra om Sverige styrdes av en diktator. Detta är 
förskräckande siffror som måste tas på allvar. För att öka förtroendet för den 
parlamentariska demokratin måste vi visa hur demokrati fungerar. Vi måste bevisa för unga 
att demokrati är viktigt, effektivt och faktiskt till och med kan vara kul. Vi i Vänsterpartiet 
föreslår därför att grundskolan inkluderas tydligare i demokratidagarna i Huddinge. Detta 
kan exempelvis ske genom att ungdomar får besöka kommunfullmäktige och testa hur det är 
att vara beslutsfattare för en dag eller träffa politiker.  
 
Med bakgrund av ovan yrkar vi: 
att Grundskolenämnden i samverkan med Demokratiberedningen får i uppdrag att utreda 
formerna för att inkludera grundskoleeleverna i demokratidagarna från och med 
demokratidagarna 2017.  
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