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Motion om att främja ett mångkulturellt kalas
Ärendebeskrivning
Annika Eriksson, för miljöpartiet de gröna, anför följande i motion.
Den starkast bidragande orsaken till att befolkningssiffrorna i länet och Luleå
inte är sämre än vad de är, beror på att vi har en inflyttning av nya svenskar
som har sina rötter någon annanstans i världen. Det är en stor utmaning att få
dessa människor att trivas, känna sig hemma och vilja bo kvar i vår kommun.
Enligt 2010 års statistik hade 10,8 % av Luleås medborgare utländsk
bakgrund. Vilket betyder att de antingen själva eller båda deras föräldrar
föddes i ett annat land. Det är en stor grupp som dessutom har potential att
växa om vi lyckas med intentionen att få alla medborgare att känna sig
inkluderade och välkomna att bidra till ett mångkulturellt Luleå.
Ett litet men tydligt led i detta är att på Luleå kalaset ge plats för en scen med
ett brett utbud av musik från världens alla hörn. Tanken är att även våra nya
svenskar och kommunmedborgare ska ges möjlighet att känna att Luleå
kalaset även är deras kalas. Det skulle också främja mötet mellan olika
musikstilar och bidra till ett spännande utbud i stort.
Scenen bör kunna användas både dagtid till glädje för familjer och kvällstid
för övriga. Utbudet kan variera allt ifrån världsartister till nationella och
lokala band. Ett exempel på en etablerad världsmusikfestival är Urkult
festivalen vid Nämforsen i Sollefteå. Där finns det säkert möjligheter till
samverkan både vad det gäller uppslag och artister.
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Miljöpartiet yrkar:
att det alltid ska finnas en mångkulturell scen med världsmusik på Luleå
kalaset
att personer med kompetens inom området bjuds in till en referensgrupp inför
planeringen av kalaset.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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