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MOTION 
 
Mångkulturell festival i Huddinge 
 
Huddinge är en kommun med medborgare från jordens alla hörn. Människor med 
olika erfarenheter, olika idéer, tankar och kulturer. Detta är en styrka för vår kommun 
och något vi bör ta vara på mer än vad som görs i dagsläget.  
 
Demokrati bygger på att alla människor deltar i beslutsfattande, debatt och 
diskussioner utefter de förutsättningar de har. För att underlätta detta behövs fler 
mötesplatser och gemensamma arenor för interkulturella möten och utbyten. Musik 
och dans är ett globalt och kollektivt språk som vi alla delar. Detta är ett sätt att visa 
att Huddinge inte bara är summan av ett antal olika kommundelar, Huddinge är vi, 
alla som bor här. Det är vi som formar Huddinge och vad Huddinge är, ska vara och 
kommer att bli.  
 
Vi vet samtidigt att det finns krafter i samhället som inte vill ha ett vi i Huddinge. De 
vill skapa ett dem och ett vi. De vill måla upp olika grupper som främmande för 
varandra. Men det är inte de människor som dessa krafter försöker måla ut som 
annorlunda som sticker ut i Huddinge, det är rasismen som är udda. Rasistiska 
värderingar visar tydligt att man inte förstått på vilken grund Huddinge vilar, en grund 
av pluralism, heterogenitet och mångkultur. Vi får aldrig låta dessa värderingar, 
dessa misstolkningar av vad vi är, bli norm.  
 
I Katrineholm har man varje år en mångkulturell festival, dock arrangerat som ett 
privat initiativ i samarbete med kommunen. En mångkulturell festival finns även i 
Uppsala. En festival kan bland annat innehålla olika uppträdanden i form av musik, 
dans eller poesi på olika språk och från olika kulturer. Den kan också innehålla mat 
från olika delar av världen och försäljning av traditionellt eller nyskapande hantverk 
från olika delar av världen.  
 
Vi menar att en mångkulturell festival även i Huddinge skulle utgöra en bra del av ett 
fundament för att skapa en större gemenskap mellan kommunmedborgarna i 
Huddinge och mellan olika grupper. En festival skulle fungera positivt i 
integrationsarbetet men också i skapandet av ett vi som inkluderar alla oss som bor 
här i Huddinge.  
 
Med anledning av ovan yrkar Vänsterpartiet: 
att kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningslivet i kommunen får i 
uppdrag att genomföra en första mångkulturell festival i Huddinge under 2017. 
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