Motion: Stadenövergripande generationsfestival/integrationsfestival
Motionär: Åke Persson
Motionen behandlad och antagen av Örgryte SDF?, Härlanda SDF?, Kulturarbetarnas SF?
och S-Akademiker-Tjänstemännens SF?
Gitarr, hip-hop, fotboll, hantverk, teater, e-sport, körsång, handboll, rockmusik, basket, graffitikonst,
breakdance, innebandy, folkmusik och folkdans, orkestermusik, poesi, med mera, med mera.
Förmågan hos medborgarna i alla åldrar att uttrycka sig kreativt har nästan inga gränser och visar ofta
en imponerande vidd. Om de får chansen.
Vi vet att förutsättningarna för kreativt skapande varierar kraftigt beroende på vilken bakgrund du
har, var du bor, ålder, ekonomiska förhållanden och liknande. Men längtan att skapa och uttrycka sig
finns oavsett: man vill på olika sätt uttrycka sin frustration, sin oro, sin lycka, sina möjligheter, sin
kärlek, sitt utanförskap, sin glädje, sin ilska, sina styrkor, sin fysiska och sociala kropp. Vilka
möjligheter medborgarna, i alla åldrar, ges till att göra detta är ytterst stadens ansvar.
Inte minst under sommaren, men även helger och andra ledigheter, är många ungdomar och äldre
sysslolösa runtom i Göteborg. Det görs försök i form av olika aktiviteter riktade till barn respektive
pensionärer. För barn är dessa aktiviteter oftast riktade till gruppen 6-15 år och oftast knutna till en
viss stadsdel. För äldre finns aktiviteter som riktar sig till 65+, t ex dans, boule, konst och hantverk.
Detta är bra och måste få fortsatt stöd.
Däremot är fritidsaktiviteter för något äldre ungdomar och unga vuxna betydligt mindre
förekommande, förmodligen för att de själva förväntas fylla sin fritid. Utbudet anger bl a viss
lägerverksamhet, viss kulturverksamhet, vissa sporter som erbjuds denna grupp. Men det är ett
tämligen splittrat och begränsat utbud och många av dessa når inte majoriteten av ungdomar i
staden. Dessutom marknadsförs aktiviteterna ofta på ett undermåligt sätt, som om man egentligen
inte tror på dem. För äldre och 65+ är det också så att många inte har möjlighet att ta till sig av de
aktiviteter som erbjuds.
En stadenövergripande generationsfestival, eller integrationsfestival om man så vill, skulle fånga upp
mycket av den kreativitet som finns hos medborgarna i alla åldrar. Dels skulle många kunna prova på
olika uttryck genom samarbete över generationer och stadsdelar, dels skulle de kunna visa upp sina
egna produktioner av olika slag och på olika sätt: Vissa dagar t ex musik och dans, vissa dagar teater
och poesi, vissa dagar idrottsliga uttryck och e-sport, vissa dagar graffiti och andra konstarter, vissa
dagar folkmusik och folkdans, etc.
Denna generationsfestival/integrationsfestival skulle vara hela stadens angelägenhet och förslagsvis
äga rum vid olika tidpunkter under sommaren, i centrum men eventuellt även på olika platser
runtom i staden. Den skulle höja livskvalitén för väldigt många ungdomar och äldre under ledigheter
när mycket stängs ner. Den skulle motverka en uppdelad stad och vara en del av ett
integrationsarbete som verkar för en sammanhållen stad då många aktiviteter gör att unga och
gamla från olika delar möts och samarbetar utifrån gemensamma intressen. Med andra ord skulle
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den sammantaget visa på mångfald som en förenande styrka och en möjlighet och inte, som SD och
andra vill ha det till, en splittrande svaghet eller till och med ett hot.
Därför föreslår jag:
- Att en stadenövergripande generationsfestival/integrationsfestival på sommaren skapas för
att fånga upp ungas och äldres kreativitet under en lång ledighet och på så sätt höja
livskvalitén och skapa en mer sammanhållen stad
- Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för
genomförande
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