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Ärende 24: Inkludera grundskoleelever i 

demokratidagarna – svar på motion väckt av Nujin 

Alacabek (V) och Sonia Benavente (V)”  

 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 2. ”Inkludera 
grundskoleelever i demokratidagarna – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V) och 
Sonia Benavente (V)”  
 
Bakgrund 
 
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. I vår motion föreslår vi att 
grundskoleelever ska inkluderas i skoldialogerna under demokratidagarna i Huddinge. För 
oss är det självklart att ju tidigare barn och unga sätts in i ett demokratiskt tänkande och 
en förståelse för hur politiskt beslutsfattande ser ut, ju bättre är det. Det handlar i praktiken 
om att skola och fostra demokratiska samhällsmedborgare.  
 
Demokratidagarnas skoldialoger är ett utmärkt tillfälle för kommunens gymnasieelever att 
få träffa förtroendevalda och se att vi är vanliga människor och att steget till att engagera 
sig politiskt inte är långt. Att inkludera grundskoleelever i detta arbete vore en naturlig 
fortsättning. 
 
Förvaltningen anger i motionsvaret att det redan finns aktiviteter och lyfter upp 
Instagramtävlingen som gjordes genom Demokratiberedningen i höstas, vilket är ett 
initiativ som vi välkomnar, men det är långt ifrån tillräckligt och inte riktigt det som vi menar 
med vår motion. Motionens intension är att på ett systematiskt och kontinuerligt sätt 
inkludera grundskolelever i demokratiarbetet genom exempelvis studiebesök i 
kommunhuset, träffa representanter för kommunpolitiken, kanske prova på att stå i 
talarstolen och skriva medborgarförslag och motioner koordinerat med skolarbete, vara i 
fullmäktigesalen etc.  
 
Man får lätt intrycket att grundskoleeleverna i Huddinge redan får tillräckligt mycket 
samhällsinformation, träffar politiska representanter tillräckligt ofta och har full koll på vad 
de politiska partierna tycker och vad vi arbetar med för frågor. Hade det varit så hade inga 
varit gladare än Vänsterpartiet. Vi delar dessvärre inte den inställningen utan menar att det 
inte går att arbeta för mycket mer med demokrati, inkludering, delaktighet och förståelse 
för hur parlamentarismen på lokal nivå fungerar. Därför reserverar vi oss mot 
kommunstyrelsens beslut om att motionen ska anses vara besvarad. 
  
Nujin Alacabek  Britt Björneke    


