Motion

Ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund.
Kommunens regelverk för bidrag till föreningar och förbund är under omarbetning. Det nuvarande
regelverket möjliggör att bidrag ges till föreningar och förbund som på olika sätt fjärmar sig och
sina medlemmar ifrån snarare än närmar sig majoritetssamhället, och därför önskar vi att det nya
regelverket formuleras på ett sådant sätt att bidrag inte längre kan beviljas till denna typ av
organisationer.
Det handlar om:
 föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten eller som
indikerar att de inte är det.


föreningar/förbund som genom sin verksamhet försvårar för nyanlända att bli en del av
majoritetssamhället, även om intentionen är att göra det motsatta.



föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika
värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Det finns idag flera exempel i kommunen på föreningar/förbund som stämmer in på det ovan
beskrivna men som ändå erhåller bidrag. Några exempel följer:


Studieförbund får bidrag för verksamhet som i huvudsak riktar sig till nyanlända istället för
till en bred allmänhet, vilket försvårar nyanländas anpassning till den svenska kulturen (se
handlingar KFN 2017-01-25).



Bidrag ges till etniska föreningar som genom föreningsnamn indikerar att människor av
viss etnicitet välkomnas mer än andra, som i huvudsak riktar sin verksamhet till nyanlända
istället för till en bred allmänhet, som i delar av sin verksamhet exkluderar män från
deltagande, och som lägger fokus på att lyfta fram och odla andra länders kulturer istället
för den svenska (se handlingar KFN 2016-12-07 samt HD 2017-03-11
http://www.hd.se/2017-03-11/har-lar-de-sig-simma-i-lugn-och-ro).



Det finns föreningar som erhållit/erhåller bidrag och som av förvaltningen bedöms vara i
behov av stöd från förvaltningen för att arbeta fram en värdegrund som harmonierar med
allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt (se handlingar KFN 2017-03-15).

Det borde vara självklart att inte bevilja någon form av bidrag eller stöd till föreningar/förbund
vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet
och jämställdhet. Finns det brister i föreningarnas värdegrund och/eller verksamhet så ska det
omedelbart sätta punkt för utbetalning av bidrag och annat stöd till dess att de berörda föreningarna
tagit sitt ansvar och arbetat fram en värdegrund som är acceptabel.

Sverigedemokraterna Klippan
Mail: klippan@sd.se
Hemsida: https://klippan.sd.se

Gällande föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten och/eller
genom sin verksamhet motverkar nyanländas anpassning till den svenska kulturen tror vi dock att
vi bör utveckla vad vi avser och hur vi resonerar.
Sverigedemokraterna menar att kulturen kan sägas vara det levnadssätt som förenar ett samhälle. I
kulturen ingår exempelvis sådant som språk, beteendemönster, sociala koder, seder och högtider,
institutioner, konst och musik, artefakter, religion, landskap och miljöer, värderingar, normer och
lagar. Över tid förändras kulturens olika komponenter, vilket innebär att kulturen ständigt både
bibehålls och nyskapas, samtidigt. Skapandet av kulturen och den förändring som sker går dock i
normalfallet så pass långsamt att en gemensam förståelse och ett kollektivt minne möjliggörs under
tidens och förändringens gång. Detta ger trygghet, och tradition.
Kulturens alla samspelande komponenter förenar oss och skapar relationer, och är därmed grunden
för ett starkt socialt kapital.
Utifrån detta synsätt på kulturen följer att den är oerhört viktig i avseendet att nyanlända ska bli en
del i det svenska majoritetssamhället, och få ett starkt socialt kapital. Den svenska kulturen förenar,
men för den som nyligen flyttat till Sverige krävs inblick i och anpassning till kulturen för att den
ska kunna vara förenande istället för särskiljande.
Förening istället för särskiljning kan bara bli möjligt genom frekventa möten mellan nyanlända och
svenskar och genom att nyanlända hela tiden möter den svenska kulturen. Dessa nödvändiga möten
kan ske naturligt i allehanda vardagliga situationer, men också uppmuntras ytterligare genom
politiska beslut som ökar frekvensen av möten mellan nyanlända och svenskar och i högre
utsträckning lyfter fram den svenska kulturen.
I de fall då föreningar/förbund i huvudsak fokuserar på att lyfta fram och odla nyanländas egen
kultur, och på att skapa mötesplatser som inte är avsedda för en bred allmänhet utan för människor
med annan än svensk etnicitet, så är det därmed enligt oss den absoluta motsatsen till att främja
nyanländas etablering i det svenska majoritetssamhället. Det är snarare att fjärma nyanlända,
särskilja dem, från det svenska majoritetssamhället och att försvåra för dem att anpassa sig till det
samhälle de på sikt bör känna samhörighet med.
Skattemedel, vilket bidrag och annat stöd i alla dess former utgörs av, ska gå till det som gör så stor
samhällsnytta som möjligt för så många medborgare som möjligt. I detta avseende är den största
nyttan för alla, både de som är födda i Sverige och de som nyligen kommit till Sverige, att med den
svenska kulturens hjälp få de nyanlända att bli en del av det svenska majoritetssamhället och minska
risken att de hamnar i socioekonomiskt utanförskap.
Skattemedel bör därmed inte gå till att uppmuntra nyanlända att odla och lyfta fram sina hemländers
kulturer och mest umgås med människor från andra länder än Sverige och då främst från sina egna
hemländer. Drivkrafterna för detta finns naturligt, så det kommer säkerligen att ske ändå i någon
mån utan att uppmuntras genom politiska beslut och utdelning av bidrag.
Istället bör skattemedlen läggas på det som inte sker lika naturligt, nämligen att uppmuntra till fler
möten mellan nyanlända och svenskar, och på att låta nyanlända möta och ta till sig den svenska
kulturen. Lämpligen sker mötena mellan svenskar och nyanlända inom ramen för olika former av
befintliga intresseutövningar som riktar sig till den breda allmänheten, t ex inom idrott, konst eller
musik. Som ett komplement till det bör svensk kultur i så många sammanhang som möjligt lyftas
fram för att bli mer lättillgänglig både för nyanlända och för svenskar.

Med anledning av det som ovan anförts yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till etniska föreningar (föreningar som genom namn och/eller
verksamhet inriktar sig på enskilda etniska grupper), med undantag för nationella
minoriteters organisationer.
att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form för verksamhet som i huvudsak riktar sig till grupper som inte
är svenska medborgare.
att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet
inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.
att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag
till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att extra bidrag eller stöd bör
beviljas för verksamhet som lyfter fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

För Sverigedemokraterna Klippan
Therese Borg, fullmäktigeledamot.
Tommy Andersen, ledamot i Kultur – och fritidsnämnden.
Ulrika Sommén, ersättare i Kultur – och fritidsnämnden.

