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RESERVATION
Ärende 7: Demokratiberedningens remissvar på motion väckt av Nujin Alacabek (V) Mångkulturell festival i Huddinge
Det är ett på många sätt märkligt förslag till remissvar på Vänsterpartiets motion om en
mångkulturell festival i Huddinge som förvaltningen föreslår att Demokratiberedningen ska ge.
Framförallt ägnas gott om utrymme åt att försöka förklara skillnader i begrepp. Vad vi från
Vänsterpartiet föreslår är en festival som främjar interkulturella möten. Detta torde stå klart för alla
som läser motionen. Huddinge är en kommun med en stor mångfald av människor med olika kulturer
och erfarenheter. Detta är en styrka kommunen bör glädjas åt och vilja uppmuntra, stärka och visa
upp för omvärlden.
I sitt förslag till remissvar hänvisar förvaltningen till redan befintliga exempel på liknande aktiviteter i
kommunen. Tyvärr ger man inga exempel på vilka aktiviteter som avses. Detta gör det svårt att
bemöta det slentrianmässiga påståendet från förvaltningens sida att saker ofta redan finns, görs eller
är "på gång". Vad vi föreslår i vår motion är alltså en centralt placerad festival i Huddinge. Liknande
exempel finns från kommuner som Norrtälje och Katrineholm. Vidare hänvisas i remissvaret till de
områdesdagar som finns i de olika kommundelarna. Detta är märkligt av två skäl. För det första
eftersom områdesdagarna har en helt annan funktion. Där träffas främst folk som bor i området och
fokus är ett annat. För det andra eftersom områdesdagarna kommer att tas bort.
Just en mångkulturell festival skulle också få en viktig signalverkan om att Huddinge kommun väljer
att gå i täten för brobyggande, integration och interkulturella möten och mot rasism,
främlingsfientlighet och segregation. Dessutom, vilket är viktigt, skulle det kunna bli ett skyltfönster
för hur mångfacetterad vår kommun är. Kulturella uttrycksformer som dans, musik, teater och
hantverk kan blandas med mat från olika länder och samtal om likheter och olikheter mellan olika
kulturer. Det skulle kunna bli en folkfest för inkludering och mot förlegade förutfattade meningar om
sina medmänniskor.
I och med förslaget om avskaffandet av nolltaxan för föreningar vet vi redan idag att många av de
föreningar som har stor kompetens just i frågor som dem som denna motion berör kommer att få
stora ekonomiska problem. I ärendet gällande nolltaxans avskaffande hörs också tydligt att
föreningslivet är svagt i Flemingsberg och Vårby vilket torde betyda att ett initiativ likt detta lett av
civilsamhället, åtminstone för tillfället kan vara svårt att få till helt på egen hand och skulle gynnas
avsevärt av ett starkt initierande stöd.
Med anledning av ovan anser Vänsterpartiet att Demokratiberedningen i sitt remissvar på dagens
sammanträde borde ha tillstyrkt motionen i sin helhet.
Nujin Alacabek

