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Minnesanteckningar från dialogmöte om valet till Europaparlamentet.
Mötet arrangerades tillsammans med Botkyrka Konyaspor IF på Alby idrottsplats. Botkyrka kommuns demokratiutvecklare Ahmad Azizi medverkade och informerade om valet till Europaparlamentet 2014.
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1. Diana Hildingsson (S) öppnar mötet
Politiker och medborgare presenterar sig. På mötet medverkar bland annat
representanter för Botkyrka Konyaspor IF.
2. Fatma Yasar och Hassan Uluda berättar om Botkyrka Konyaspor IF
Fatma Yasar och Hassan Uluda berättar om Konyaspors verksamhet.
Föreningens satsar brett på ungdomsverksamhet, A-laget i division 2, samt på
spontanidrottslag. Föreningen har också ett utvecklat samarbete med skolorna
i Alby för att underlätta för unga att kombinera utbildning och fotboll.
Konyaspor har börjat med att satsa på basket verksamhet för unga tjejer.
Föreningen grundades när Alby påverkades av stora sociala problem av en
grupp vänner som ville använda fotbollen för att skapa samhörighet i
området. Fotboll är ett sätt att samlas.
Diskussion om att kombinera skola och fritidsaktiviteter för unga.
Det är viktigt att skolans lärare ser vikten av att elever har aktiviteter på fritiden för att öka deras engagemang och positiva sammanhang.
Ett problem som skolan har är att man har en ganska snäv syn på kunskap.
Ett barns kulturella bakgrund och andra erfarenheter är också kunskap.
Spontanidrott är viktigt för att stärka unga och skapa positiva mötesplatser.
Därför är Konyaspors spontanidrottsverksamhet viktig.
3. Ahmad Azizi berättar om valet till Europaparlamentet
Ahmad Azizi är Botkyrka kommuns demokratiutvecklare och har bland annat
som uppdrag att höja Botkyrkabornas valdeltagande.
Kommunens insats för att öka valdeltagandet handlar om att sprida information eftersom det finns ett stort kunskapsbehov bland medborgarna. Informationen har spridits inför valet på olika sätt för att motivera människor att rösta.
Kommunen har bland annat anställt unga som arbetar med att sprida information om valet. Botkyrka kommun har också arrangerat informationsmöten i
samverkan med föreningslivet för att höja valdeltagandet.
Inför de kommande valen i höst kommer informationsinsatsen att fortsätta.
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4. Diskussion
Det finns en risk med att valkampanjerna förstärker motsättningarna.
Därför är det viktigt att skapa mötesplatser för människor för att motverka
fördomar och förbättra demokratin.
De etablerade partierna skapar många onödiga motsättningar mellan
människor i samhället.
Det finns en problematik med att olika grupper vill ha sina representanter
från deras egna religiösa och etniska grupper. Det ska inte behöva spela
någon roll vilken religion eller etnicitet som en politiker tillhör.
Det är viktigt med politiker från hela Botkyrka och inte bara de södra kommundelarna.
Man kanske ska dela upp Botkyrka i två kommuner – Södra Botkyrka och
Norra Botkyrka. På så sätt skulle medborgarna i norra Botkyrka få ökat
inflytande.
Svensk politisk kultur är på sätt och vis annorlunda från andra länder.
I Sverige är det svårt att komma fram som ny.
Det är viktigt att sprida kunskap om hur man påverkar politiskt. De som bor i
de södra kommundelarna har mer kunskap om hur man gör för att påverka i
samhället.
5. Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, demokratiberedningen samt kommunfullmäktige.
Minnesanteckningarna läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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