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Motion om allmän fest och mångfaldsdag på Kulturens hus
Camilla Hansen och Nihad Hodzic, för centerpartiet, anför följande i motion
2007-01-01.
Öppenhet och förflyttning över gränser har historiskt sett lönat sig både
ekonomiskt, socialt och kulturellt. Luleå är en kommun i ett län med en lång
naturlig tradition av flera språk och kulturer. Idag är Luleå en kommun med
ännu bredare mångfald med invånare inflyttade från andra orter i länet, andra
delar av Sverige och andra länder.
Vår kommun utgör en samlingsplats för många olika erfarenheter, levnadsvillkor och behov. Det är detta som gör Luleå till en så härlig plats att leva på.
Vi måste fortsätta att inte bara uppskatta likheterna hos varandra, utan också
olikheterna. Detta för att stärka både individuella och gemensamma förutsättningar för framtiden.
Genom att uppvisa en öppen attityd mot det som är nytt och ge möjlighet för
alla invånare att utveckla sina kreativa sidor så tror vi att Luleå kan bli en
ännu attraktivare ort för många invandrare att bosätta sig i. Lika säkert som
det är att invandrare varit en ofrånkomlig del av vår historia, lika säkert är det
att de också är en ofrånkomlig del av vår framtid.
Ett stort steg för många är att bli svenska medborgare. Det signalerar så
mycket mer för en person än att bara få ett papper. Det signalerar att denne nu
är en naturlig del av detta land. Men det signalerar också tillkomsten av
skyldigheter: skyldigheten att värna demokratin, skyldigheten att stå upp för
våra gemensamma värden och skyldigheten att respektera våra lagar. Många
som blir svenska medborgare förväntar sig också något stort när de får beviset
i sin hand. Vi vill nu utveckla en allmän festdag varje år på Kulturens Hus
med Luleås nya svenska medborgare som hedersgäster.
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En dag för öppenhet, trygghet och mångfald som från kommunens sida
tydligt markerar att våra nya medborgare nu är en del av det Luleå som vi
med stolthet och framtidstro bygger tillsammans.
Centerpartiet föreslår:
Att Luleå kommun utvecklar en årlig allmän fest och mångfaldsdag på
Kulturens hus med våra nya svenskar som hedersgäster. En dag för fest med
öppenhet, trygghet och mångfald som tema.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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