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et är ett otroligt spännande program som årets 
demokratidagar bjuder på. För tredje året i rad 
arrangerar vi – kommunen, föreningar, företag, 

kyrkan och politiska partier – demokratidagar, i år med 
över 50 aktiviteter.

För att ni ska ha lätt att ta er till de olika aktiviteterna 
har vi valt att låta varje område i Huddinge ansvara för 
en dag var. Det gör också programmet mer överblick-
bart. 

Jag ser särskilt fram emot att få inspiration från de 
gymnasielever som varit på studieresa i Strasbourg. 
Där besökte de flera EU-instanser och lärde sig om 
demokrati och mänskliga rättigheter. Ungdomarnas 
resa är ett direkt resultat av kommunens samarbete 
med Europarådet. Våra demokratidagar är sedan förra 
året en del av ett europeiskt samarbete – det är alltså 
flera länder som arrangerar demokrativecka samtidigt.  
Huddinges demokratiarbete imponerade på Europa-
rådet. Att vi lyckats involvera så många olika grupper 
i samhället – särskilt ungdomar som är svårast att nå 
fram till – är något som skiljer oss från andra. 

åll utkik under dagarna efter vem du tycker ska 
få årets demokratipris – pris för främjande av 
mångfald och likvärdiga villkor – eller du kanske 

redan vet någon som du vill nominera? 2010 belönades 
Kvinnojouren i Huddinge med dåvarande jämställd-
hetspris, läs om dem i notis här intill. På 
World Café i Skogås under torsdagskvällen 
berättar vi mer.  n

Katharina Wallenborg (DP) 
Kommunalråd med ansvar för demokrati-, 

jämställdhets- och folkhälsofrågor.
katharina.wallenborg@huddinge.se
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Håll koll på dina rättigheter!
Sju elever från Huddingegymnasiet och Sjödals- 
gymnasiet var nyligen i Strasbourg för att lära sig  
om mänskliga rättigheter och hur de kan föra  
kunskaperna vidare till andra.

Den 17 oktober klockan 19 berättar de mer på ung-
domsgården Huset. Det utlovas också spännande 
diskussioner och interaktiva övningar.

– Vem som helst får komma, men vi riktar oss särskilt till ung-
domar som behöver veta mer om sina rättigheter. Det är vi som 
är framtiden, säger Rahma Kahin, som går tredje året på sam-
hällsvetenskapliga programmet och en av ungdomarna som 
håller i workshopen ”Unga och mänskliga rättigheter”.

16–20 september var de i Strasbourg där de fick lära sig hur 

Vi räknar  
med succé!
D

H
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Håll koll på dina rättigheter!

Aktiviteter över 
hela Huddinge
Huddinge demokratidagar – i år 
anordnas aktiviteterna på var sin dag 
i kommunens geografiska områden: 
Vårby/Segeltorp, Flemingsberg, 
Skogås/Trångsund och centrala 
Huddinge. Det händer även saker på 
andra platser varje dag. Programmet 
finns på sidorna 4–12. Se också face-
book.com/huddingedemokratidagar.

Vem tycker du 
ska få årets 
demokratipris?
Årets demokratipris – Priset 
för främjande av mångfald och 
likvärdiga villkor – delas ut den 9 
december. Senast den 25 oktober 
kan du nominera din kandidat. 
Det kan vara en person, en grupp 
personer eller en juridisk person.
2010 hette priset ”Huddinge kom-
muns jämställdhetspris” och gick 
till Kvinnojouren.

– Det är ett pris som sprider 
positiv uppmärksamhet, både 
för våra egna, men också för att 
omvärlden ska få kännedom om 
vårt arbete, säger Anna Haglund 
Slevin, ordförande i Kvinno- och 
Tjejjouren Huddinge. 

Vem ska få priset 2013? Du 
kan nominera via ett formulär på 
huddinge.se, e-post anna.bohlin@
huddinge.se eller via brev till Hud-
dinge kommun, kommunstyrel-
sens förvaltning, Anna Bohlin, 141 
85 Huddinge. Glöm inte att ange 
motivering. 

Läs mer på huddinge.se: Kom-
mun och politik - Stipendier och 
priser.

Politikerdialog 
på skolor
Precis som förra året inbjuds poli-
tikerna till dialog med eleverna vid 
Huddinges gymnasieskolor. Nytt för 
i år är att även Vuxenutbildningen 
deltar i demokrativeckan. Enga-
gemang, inflytande och delaktig-
het är ledorden för dialogen med 
politikerna. Utifrån ledorden arbetar 
eleverna på gymnasieskolorna och 
Vuxenutbildningen fram frågor som 
skickas till politikerna inför demokra-
tiveckan.

Så kom parollen till
”Utan dig, ingen demokrati”. Parollen myntades inför 
2011 års demokratidagar av ungdomar som deltog i 
olika workshops som kommunen anordnade för att ta 
reda på deras syn på demokrati. 

Europarådet och Europeiska domstolen arbetar för mänskliga rät-
tigheter. De fick också träffa diplomater och delta i workshops på 
European Youth Center. Det var ett milt uttryckt späckat program.  

– Det var pirrigt, men kul, säger Rahma Kahins klasskompis Shelly 
Xie.

PÅ HUSeT får besökarna möjlighet att säga vad de tycker om mänsk-
liga rättigheter och under Strasbourgresenärernas ledning delta i en 
del både roliga och intressanta övningar, däribland ”Ta bort rättig-
heter” och ”Take a step forward”.

– Vi hoppas kunna öka intresset för de här frågorna, säger Shelly Xie.
text & foto mik ael jeppe

Fotnot: Mer information finns på huddinge.se/demokrati och  
facebook.com/huddingedemokratidagar.

Rahma Kahin 
och Shelly Xie, 
båda går på 
Huddingegym-
nasiet, är två 
av sju elever 
som varit i 
Strasbourg för 
att lära sig mer 
om mänsk-
liga rättigheter. 
Fredrik Dejert 
är en av två lä-
rare som följde 
med.



Hur ska Vårby bli 
bäst i Stockholm?
n Varför brann det inte i Vårby 
när andra delar av Stockholms-
området stod i lågor i våras?

– När vi ställde frågan till 100 Vårbyung-
domar mellan 13 och 15 år så svarade de 
att det finns en särskild kultur i Vårby, en 
kultur som gör att man tar hand om var-
andra och om området man bor i. De är 
med andra ord främmande för att förstöra.

Det säger Carlos Rojas, en av grundarna 
till både kulturtidskriften Gringo och kon-
sultföretaget Miklo som bland annat job-
bar med att sprida kunskap om Sveriges 
miljonprogramsområden.

Han är född och uppvuxen i Vårby gård,  
bor i dag någon annanstans men har kvar 
sina föräldrar och kompisar i området. 
Carlos Rojas har sitt kontor högst upp i 
Centrumhuset i Vårby gård.

DeN 14 oKTobeR håller han och kollegan 
Bilal Amara i seminariet ”Vi tycker om vårt 

område” i Arena 143 i Vårby gårds centrum. 
Bilal Amara är den som intervjuade ungdo-
marna i Vårby gård och har därför också 
detaljkunskap om vad ungdomarna tycker 
och tänker. 

”Var det slumpen eller något annat som 
gjorde skillnad?”, är en av de frågor som 
ställs under seminariet.

– Alla områden av det här slaget behöver 
utvecklas och tillföras positiva värden och 
i Vårby gård händer mycket positivt. Titta 
bara på skolan. Det handlar inte alltid om 
stora satsningar utan om en bra attityd.

Seminariet bygger på samtal mellan 
inbjudna gäster från Vårby, men också 
från andra områden för att på så vis få flera 
infallsvinklar.

– Vad är det som funkar i Vårby, vad ska vi 
fortsätta med och hur kan vi lyfta området 
så att det blir bäst i Stockholm? frågar Car-
los Rojas och avslutar med en uppmaning 
till alla Huddingebor:

– Kom förbi Arena 143 och säg vad du 
tycker vi ska göra för att lyfta Vårby från 
bra till bäst!

text & foto mik ael jeppe
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Helkväll av 
unga för unga
n Ungdomens demokratidag  

– fredagen den 18 oktober klockan 
18–22 inbjuder ABF Kultur- och 
bildningscenter i samarbete med 
Vårby bibliotek till en kväll fylld av 
aktiviteter önskade av ungdom-
arna i Vårby gård. Ungdomarna 
har själva tagit fram programmet i 
studiecirkelform tillsammans med 
lokala ungdomspolitiker. På  
programmet står bland annat  
feministiskt självförsvar, feminism 
för killar och workshopen Re-De-
sign. Det finns möjlighet att samta-
la med representanter för politiska 
partier och att lyssna på musik i 
olika former.Plats: Centrumhuset, 
plan 4. Se även sidan 12.

Bibliotek  
efterlyser  
inköpsförslag
n Spänning, romantik, science 
fiction eller varför inte en biografi 
med politiska förtecken?

Måndagen den 14 oktober kan 
du påverka vilka böcker, cd-skivor 
och filmer Segeltorps bibliotek ska 
köpa in.

Programpunkten lyder: ”Bib-
lioteket är ditt – du väljer böcker, 
biblioteket köper in!”. Besökarna 
uppmanas via pratbubblor att fylla 
i listor med inköpsförslag. Det 
kommer även att vara möjligt att 
skriva in förslag på Bibliotek Hud-
dinges webbplats. Biblioteket gör 
sedan ett urval med hänsyn till 
inköpspolicy och budget.

Carlos Rojas och Bilal Amara vet varför 
det inte brann i Vårby i våras.



n Demokrativagn och klottervägg 
Vad tycker du om Vårby? Vid demokrati-
vagnen och klotterväggen kan du under 
hela dagen bidra med tankar och åsikter 
om stort som smått. Se även sidan 10.
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och 
Huddinge kommun, kultur- och fritidsför-
valtningen. 
Plats: Vårby centrum.

n Kl. 8.30–10: Frukostmöte:  
Varför demokrati?

Frukostmöte med Bengt Görans-
son, före detta utbildnings- och 
kulturminister samt ordförande 
i demokratiutredningen 1997-

2000, som föreläser om varför demokratin 
är så viktig. Från kl. 8 serveras kaffe och 
frukostmacka. 
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder. 
Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, 
Vårby allé 18.

n Kl. 12–19: biblioteket är ditt 
– du väljer böcker, vi köper in! 
Under demokrativeckan uppmanar Segel-
torps bibliotek sina besökare att komma 
med förslag på vilka böcker som ska köpas 
in. Inköpsförslagen kan du antingen skriva 
på bibliotekets webbplats eller direkt på 
inköpslistan som finns vid stora anslagstav-
lan inne i biblioteket. 
Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Plats: Segeltorps bibliotek, Häradsvägen 
252.

n Kl. 13–18: Konkurrenskraftig  
kollektivtrafik i Huddinge
Vad är ett stamnät och vad innebär det? 
Nu har du möjlighet att ställa frågor och 
lämna synpunkter på det stamnät för  
kollektivtrafik som är en del av kommun-
ens kommande kollektivtrafikplan. 
Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Plats: Segeltorps centrum.

n Kl. 15–16.30 Vi tycker om vårt område
I juni startade ett destruktivt och våldsamt 
händelseförlopp i flera miljonprograms-
områden runt om i Sverige. Miklo och 
grundaren Carlos Rojas har tittat närmare 
på Vårby, ett område med likartad karaktär 
men där samma händelser inte ägde rum. 
Var det slumpen eller något annat som 
gjorde skillnad? 
Arrangör: Miklo, Huddinge kommun och 
fastighetsbolaget Balder. 
Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, 
Vårby allé 18.
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huddinge demoKratidagar
Program måndag 14 oKtober: vårby/SegeltorP
Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. 
Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar

n Kl. 18–19: Framtidens Hud-
dinge i ny översiktsplan
På biblioteket i Segeltorp kan du 
under demokratidagarna ta del 
av en utställning om Hud-
dinges nya översiktsplan. 
På måndagskvällen 
presenterar Maud 
Enquist, samhälls-
planerare i Hud-
dinge kommun, 
den nya översikts-
planen och svarar 
på frågor. 
Arrangör: Huddinge 
kommun. 
Plats: Segeltorps bib-
liotek, Häradsvägen 252.

n Kl 18.30–20: Rätten att 
bestämma och ta ansvar  
för sitt liv

Föreläsning med Christina 
Wahldén, författaren 
som tilldelades Fadime-
stipendiet 2013 för sitt 

bidrag om hedersrelaterat våld. 
Hennes ungdomsböcker handlar 
ofta om etiska dilemman som 
huvudpersonerna hamnar i. Ska 
jag våga vittna trots att jag själv 
kanske blir hotad då? Är det rätt att 
begränsa en annan människas 
liv genom att bestämma vem hen 
ska gifta sig med? Fri entré men 
biljett krävs. Biljetter delas ut på 
biblioteket en vecka innan pro-
grammet. Då kan även biljetter läg-
gas undan per telefon och hämtas 
senast en timme innan programmet 
börjar. Högst två biljetter kan bokas 
per person. Telefon 08-535 305 03. 
Arrangör: Huddinge kommun, 
kultur- och fritidsförvaltningen och 
ABF Kultur- och bildningscenter i 
Vårby gård.
Plats: Vårby bibliotek, Vårbyhuset, 
Vårby allé 26-30.

n Kl. 18.30–20: Morgondagens 
Segeltorp – hur kan det se ut?
Miljöpartiet i Huddinge bjuder in 
till samtal om hur Segeltorp kan 
utvecklas när det gäller bland annat 
service och kommunikationer. Kom 
och dela med dig av dina tankar!
Arrangör: Miljöpartiet Huddinge. 
Plats: Juringe skola, Patron Bergs 
väg 13.

 ÖVriga Huddinge
n Utställningen ”Demokrati i rörelse”

Demokrati handlar inte enbart om 
rösträtt. Den är något vi 

kämpat oss till och som 
berör våra liv i grun-

den: Vad vi får möj-
lighet att lära oss, 
hur vi lever och 
skulle kunna leva 
våra liv. Samtidigt 
befinner den sig i 
ständig utveckling. 

Arrangör: Arbetar-
rörelsens arkiv och 

bibliotek och Hud-
dinge kommun, kultur- 

och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek på Skogåstor-

get 7-9, Huvudbiblioteket på Kommu-
nalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek på Elektronvägen 2.

n Kl. 17–18: bostadspolitisk debatt
Bostadspolitisk debatt mellan politiker 
från alliansen och oppositionen om bris-
ten på hyreslägenheter för unga i fram-
tiden. Hur tänker man tackla problemet?
Arrangör: Hyresgästföreningen.
Plats: Huddinge centrum, Stora scenen.

n Kl: 18–19: Presentation av  
utställningen ”Demokrati i rörelse”
Experter från Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek berättar om utställningen ”De-
mokrati i rörelse”. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Huddinge kommun, kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek, Skogåstorget 7-9.

n Kl. 18.30–20.30: Visioner om en 
mötesplats
Birger Winsa, Skogåsbo, forsk-
are vid Stockholms universitet 
och tidigare ledamot i kom-
munfullmäktige i Huddinge, 
föreläser om mångkultur, nationell 
identitet och kulturen som en mötes-
plats för demokratiskt lärande, personlig 
utveckling, upplevelser och gemenskap. 
Efter föreläsningen blir det diskus-
sion med inbjudna kommunpolitiker, 
yrkesverksamma kulturutövare, glada 
amatörer och kulturkonsumenter. 
Arrangör: Kulturföreningen Lyktan. 
Plats: Galleri Lyktan, Skogås centrum (en 
trappa upp bredvid biblioteket).



6 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR  14–18 OKTOBER  2013

n Kl. 13–14.30: Det skötsamma mot-
ståndet. Arbetarrörelsens kamp för 
demokrati 1885-1925 
Utställningen ”Demokrati i rörelse” 
presenteras och Jenny Langkjaer, fil dr i 
historia, föreläser om arbetarrörelsens 
kamp för demokrati.
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och  
bibliotek och Huddinge kommun, kultur- 
och fritidsförvaltningen.
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och  
bibliotek, Elektronvägen 2.

n Kl. 14–21: Öppet hus X 3
Öppet hus hos Svenska kyrkan, Ungzon 
och Biblioteket i Flemingsberg på temat 
mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor. 
Kaffeförsäljning i kyrkan och på Ungzon. 
Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge 
kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Svenska kyrkan, biblioteket och 
Ungzon i Flemingsbergs centrum.

n Kl. 14–15: Film: 365 dagar
”365 dagar” handlar om Josef 
som älskar att boxas och 
drömmer stort. Men en diskus-
sion spårar ur och Josefs posi-
tion i kompisgänget är hotad. 
Josef kräver heder och respekt 

och det får man bara på ett enda sätt... 
Filmen är inspelad med ungdomar från 
Huddinge och ska visas på flera nationella 
och internationella filmfestivaler. Med fil-
men som utgångspunkt har Flemingsbergs 
församling och föreningen ErFilm skapat 
ett diskussionsunderlag för ungdomar om 
frågor som är viktiga i tonåren. Filmvis-
ning i 20 minuter och därefter samtal. 
Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge 
kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvä-
gen 14-16.

n Kl. 14–16: Unga berättare från  
Flemingsberg
Åtta ungdomars digitala berättelser spelas 
upp på fritidsgården Ungzon. Utifrån en 
eller flera av berättelserna ger teatergrup-
pen Tage Granit tillsammans med ungdo-
marna en interaktiv teaterföreställning på 
temat mänskliga rättigheter och att vara 
ung i Flemingsberg. 
Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen och Svenska kyrkan 
i samarbete med Unga Berättar, Kultur-
skolan Stockholm. 
Plats: Ungzon i Flemingsberg, Röntgen-
vägen 15.

huddinge demoKratidagar
Program tiSdag 15 oKtober: FlemingSberg
Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. 
Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar

n Kl. 16–17: Kvinnors situation  
i världen
Salwa Abdalla från föreningen 
Kvinnor utan gränser föreläser 
om våld mot kvinnor och kvin-
nors rättigheter utifrån FN:s 
kvinnokonvention som trädde i kraft i 
september 1981. 
Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge 
kommun, kultur- och fritidsförvaltning-
en. 
Plats: Flemingsbergs bibliotek, Röntgen-
vägen 17.

n Kl. 19–20: Att leva som homosexuell 
i en hederskultur
Människorättsjuristen Robert Hannah 
föreläser om att leva som homosexuell i 
en hederskultur. Detta är också start-
skottet för en mötesplats i Flemingsberg 
för HBTQ-ungdomar i samarbete mellan 
Svenska kyrkan och fritidsgården Ung-
zon i Flemingsberg. 
Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge 
kommun, kultur- och fritidsförvaltnin-
gen. 
Plats: Kyrkan i Flemingsberg, Diagnos-
vägen 14-16.

n Kl. 19–21: Förändra genom att 
handla!
Föreläsning om Kooperationen och 
varför det står ”Jag äger” på Coops påsar, 
av och med Michael Hagström. Kaffe/te 
med hembakat serveras. 
Arrangör: Flemingsberg-Glömsta So-
cialdemokratiska förening. 
Plats: Café Mix, Diagnosvägen 17 
(mittemot biblioteket i Flemingsbergs 
centrum).

n Kl. 20.15–21: Grande finale i Flem-
ingsberg
Demokratidagen i Flemingsberg avslutas 
i skulpturparken Fredens rike utanför 
kyrkan med tal, marschaller, japanska 
lyktor och korvgrillning.
 

ÖVriga Huddinge
n Demokrativagn och klottervägg
Vad tycker du om Vårby? Vid demokrati-
vagnen och klotterväggen kan du under 
hela dagen bidra med tankar och åsikter 
om stort som smått. Se även sidan 10.
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och 
Huddinge kommun, kultur- och fritids-
förvaltningen. 
Plats: Vårby centrum.

n Utställningen ”Demokrati i rörelse”
Demokratin handlar inte enbart om 
rösträtten. Den är något vi kämpat oss 
till och som berör våra liv i grunden: Vad 
vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever 
och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt 
befinner den sig i ständig utveckling. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Huddinge kommun,  
kultur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 
7-9, Huvudbiblioteket på Kommunal-
vägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek på Elektronvägen 2.

n Kl. 12–14: Musiklunch och samtal 
kring demokrati
Musikprogram i kyrkan. Därefter lunch 
och kaffe med samtal kring en spännan-
de demokratifråga. Lunch: 40 kr.
Arrangör: Svenska kyrkan, Sankt Mikaels 
församling.
Plats: Segeltorps kyrka, Kapellvägen 9.

n Kl. 15.30–17: Möt din politiker
Möt dina lokala företrädare från  
partierna i majoriteten. Vi bjuder på 
kaffe och intressanta samtal!
Arrangör: Moderaterna, Folkpartiet, 
Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet.
Plats: Sjödalstorget, Huddinge centrum. 

n Kl. 18–20: Hedersvåld – en fråga  
för hela samhället
En personlig berättelse om 
hedersvåldets verklighet 
blandas med konkreta förslag 
på hur vi kan motarbeta det. 
Soheila Fors driver världens enda tehus 
för kvinnor, en oas undan hedersvåldet.
Arrangör: Kristdemokraterna Huddinge
Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1,  
Huddinge centrum

n Kl. 18.30–20.30: ojämlikhet i hälsa. 
Vad kan vi göra?

Hälsan i Sverige utvecklas i 
positiv riktning, men inte för 
alla och inte överallt. Det krävs 
en kraftsamling för att bryta 

trenden och vi behöver bli bättre på att 
förstå mekanismerna bakom ojämlikhet i 
hälsa. Föreläsning med folkhälsovetaren 
Johanna Falk från Karolinska Institutet 
och tid för diskussion. 
Arrangör: Socialdemokraterna  
Huddinge.
Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1,  
Huddinge centrum
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Svårt att vara 
assyrier och bög
n Robert Hannah har valt att inte längre 
gömma sig utan vara både assyrier och bög. 
Den 15 oktober kommer han till Flemings-
berg och berättar om sina erfarenheter. 

Robert Hannah lever precis som tusen-
tals homosexuella svenskar med invand-
rarbakgrund sitt liv utifrån hederskulturens 
regler trots att han i mångas ögon är 
urtypen för den lyckade andra generatio-
nens invandrare. Han är son till irakiska 
flyktingar och har blivit framgångsrik jurist 
med bostadsrätt i Bromma. 

Robert Hannah vill kämpa för unga 
svenskar som utsätts för hedersförtryck 
bara för att de tycker om personer av 
samma kön. Hans besök blir startskottet 
för en ny mötesplats för HBTQ-personer i 
Flemingsberg. Tillsammans med Svenska-
kyrkan i Flemingsberg öppnar fritidsgården 
Ungzon en mötesplats för unga mellan 13 
och 25 år. 

Mötesplatsen ska ge rum för frågor  
och samtal, föreläsare ska tas emot och 
studiebesök ska ordnas. Här kan ungdo-
marna tillsammans med ledarna forma 
verksamheten. Mötesplatsen håller öppet  
varje torsdag från klockan 19 på  
Diagnosvägen 14.

unga berättar om 
sina liv – digitalt
n Åtta unga i Flemingsberg 
presenterar den 15 oktober 
sina egna personliga digitala 
berättelser i Ungzons lokaler. 

Alla är välkomna att ta del 
av berättelserna som tagits 
fram under en workshop i 
samarbete med Unga berättar, 
Kulturskolans mediecenter i 
Stockholm.

I workshopen fick varje deltagare läsa 
in sin berättelse och redigera ihop den 
med egna bilder och musik som man 

själv skapat. Varje berättelse är cirka en 
minut lång och några av dem fångas 
upp av teatergruppen Tage Granit i en 
improvisationsteater som spelas under 
eftermiddagen.

– Vi tror att vi förstår varandra men 
förstår gör vi först när vi tar del av en 
annan människas erfarenhet. Berättel-
serna ger därför ungdomarna verktyg 
att skildra hur det är att vara ung i Fle-
mingsberg och nå ut till politiker och 
andra med sitt budskap, säger Simon 
Strömberg, Unga Berättar.

text & foto k ristina eder

Emma-Lou Pesonen får teknisk hjälp av Tommy Omazic från Unga berättar medan 
Simon Strömberg lyssnar på en berättelse. I bakgrunden ses Carin Granath.

Emil Ibrahim tecknar bilder till sin berättelse. I bakgrunden 
ses Emma-Lou Pesonen.

Robert Hannah vill kämpa för 
unga svenskar som utsätts för 
hedersförtryck.

foto linnea ornstein

7
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n Kl. 14–18.30: Konkurrenskraftig  
kollektivtrafik i Huddinge
Vad är ett stamnät och vad innebär det? Nu 
har du möjlighet att ställa frågor och lämna 
synpunkter på det stamnät för kollektivtrafik 
som är en del av kommunens kommande 
kollektivtrafikplan.
Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen
Plats: Skogås centrum.

n Kl. 15–18: Tyck till om Skogås, Trång-
sund och Länna
Kom och diskutera hur vi kan göra våra 
bostadsområden ännu bättre. Hur fungerar 
den kommunala servicen och vad saknas?
Arrangör: Drevvikenpartiet.
Plats: Skogås centrum.

n Kl. 17.30–18.30: Skogås egen tv-soffa 
– live på Ungdom 142
Jobb, vad gör det för skillnad i ditt liv? Vet 
politiker vad ungdomar vill och hur fattas 
besluten? Intervjuer med inbjudna politiker, 
nyhets- och sportreportage och under- 
hållning från scenen på Ungdom 142.  
Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen.
Plats: Ungdom 142, Skogåstorget 13.

n Kl. 18–19: Framtidens Huddinge  
i ny översiktsplan 
På biblioteket i Skogås kan du under de-
mokratidagarna ta del av en utställning om 
Huddinges nya översiktsplan. Denna ons-
dagskväll presenterar Maud Enquist, sam-
hällsplanerare från Huddinge kommun, den 
nya översiktsplanen och svarar på frågor. 
Arrangör: Huddinge kommun. 
Plats: Skogås bibliotek, Skogåstorget 7-9.

n Kl. 18–20: Friheten i kulturen.  
Reflexioner kring tystnad och repression 
inom kulturetablissemanget
Föreläsning med Vladimir Oravsky, född 
i det forna Tjeckoslovakien och verksam 
som svensk författare och regissör. Han har 
författat ett stort antal film- och teaterma-
nus, barn- och ungdomsböcker och artiklar, 
regisserat ett tiotal scenpjäser och vunnit 
flera prestigefyllda priser. Vad är egentligen 
kultur? Vladimir är en föreläsare som väcker 

tankar. Kom och delta i samtalet du med! 
Som kvällens moderator fungerar 

regissören Shari Strandmark. 
Arrangör: Kulturföreningen Lyktan.
Plats: Galleri Lyktan, Skogås 
centrum (en trappa upp bredvid 
biblioteket).

huddinge demoKratidagar
Program onSdag 16 oKtober: SKogåS/trångSund
Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. 
Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar

n Kl. 19–21: Möt våra folkvalda  
i World Café-samtal
Vad är viktigt i Huddinge? Hur skapar 
vi ett samhälle där unga människor 
vill och kan utvecklas? Hur ser agen-
dan ut om de unga får bestämma? 
Demokrati handlar om att delta i 
samtalet om vilket samhälle vi vill 
skapa och leva i. Nu bjuder De-
mokrati- och mångfaldsberedningen 
in till samtal på Ungdom 142 där 
alla är välkomna att delta. Vi bjuder 
på fika och enklare förtäring från 
kl. 18.30 och samtalsprocessen 
börjar klockan 19. I samband med 
fikat kommer kommunen också att 
berätta om möjlighet att få pris för 
främjandet av mångfald och likvär-
diga villkor. Barnpassning ordnas på 
plats och om möjligt tolk. Anmäl 
på vilket språk du behöver tolk, hur 
många barn du tar med och deras 
ålder till lovisa.ekblad@huddinge.se 
eller ring 08-535 313 87 senast den 
9 oktober.
Arrangör: Huddinge kommun.
Plats: Ungdom 142, Skogåstorget 13.

 ÖVriga Huddinge
n Demokrativagn och klottervägg
Vad tycker du om Vårby? Vid de-
mokrativagnen och klotterväggen 
kan du under hela dagen bidra med 
tankar och åsikter om stort som 
smått. Se även sidan 10.
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder 
och Huddinge kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Plats: Vårby centrum.

n Utställningen ”Demokrati  
i rörelse”
Demokrati handlar inte enbart om 
rösträtt. Den är något vi kämpat oss 
till och som berör våra liv i grunden: 
Vad vi får möjlighet att lära oss, hur 
vi lever och skulle kunna leva våra liv. 
Samtidigt befinner den sig i ständig 
utveckling. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Huddinge kommun, 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek på Skogåstor-
get 7-9, Huvudbiblioteket på Kom-
munalvägen 28A och Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. 

n Kl. 12–13: biblioteket och  
den digitala delaktigheten  

– en demokratifråga
Lunchsamtal på Folkets hus. Erika 
Hjalmarsson, bibliotekarie med ansvar 
för utveckling av digital delaktighet 
på Bibliotek Huddinge, samtalar med 
Nina Frid, utvecklingsledare Bibliotek 
Huddinge. 
Arrangör: Huddinge kommun, kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, 
Huddinge centrum.

n Kl. 19–21: Vad kan vi lära av  
demokratiarbetet i Latinamerika?
Francisco Contreras från 
Latinamerikagrupperna  
berättar och inspirerar kring 
hur vi kan jobba med de-
mokratifrågor här hos oss. 
Arrangör: Vänsterpartiet Huddinge. 
Plats: ABF Kultur- och bildningscenter, 
Vårby allé 22, Vårby Gård.illustration ole schwander

         SÄg din ÅSiKT 
TiLL POLiTiKerna
            PÅ WOrLd CaFÉ!
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Fredric Furuhovde, till vänster,  jobbar på Ungdom 142 och är kvällens intervjuare. Här värmer han upp tillsammans med kollegan 
Mikael Lepistö.

Lokal demokrati i tv-soffan

n Under rubriken Friheten i kulturen, 
reflexioner kring tystnad och repression 
inom kulturetablissemanget föreläser 
författaren och regissören Vladimir 
Oravsky. Han är född i det forna Tjecko-

slovakien och har författat ett stort 
antal film- och teatermanus, barn- och 
ungdomsböcker, regisserat pjäser och 
vunnit flera prestigefyllda priser. Vladi-
mir Oravsky är en föreläsare som väcker 

tankar. Kom och delta i samtalet! 
Onsdag 16 oktober, klockan 18–20, 

Galleri Lyktan, Skogås centrum, en 
trappa upp bredvid biblioteket.  
Arrangör: Kulturföreningen Lyktan. 

Vladimir Oravsky väcker tankar på Lyktan

n onsdagen den 16 oktober 
är det premiär för Skogås egen 
tv-soffa hos Ungdom 142. Hit 
kommer bland annat politiker 
och ungdomar för att låta sig 
intervjuas i olika frågor på temat 
demokrati på lokal nivå.

Idén att använda konceptet från tv:s mor-
gonsoffor kläcktes av Kerstin Yttermo, 
föreståndare på Ungdom 142, vid en work-
shop inför demokratidagarna.

– Det är ett enkelt koncept att göra som 

ger möjlighet att lyfta i olika frågor på ett 
underhållande sätt, säger Kerstin som till-
sammans med en arbetsgrupp tagit fram 
kvällens timslånga program. Till tv-soffan 
hos Ungdom 142 kommer bland annat 
politiker och ungdomar. 

Samtal i soffan varvas med filmade 
inslag och underhållning av musiker från 
Rockville.

– Tanken är att ta upp lokala exem-
pel som Mossen, som blivit ett väldigt 
populärt ställe att hänga på, och utifrån 
det beskriva hur den lokala demokratin 
fungerar, säger Kerstin Yttermo. Genom 

att intervjua gäster i tv-soffan beskrivs 
bakgrunden till politiska beslut, hur man 
själv som medborgare kan påverka beslu-
ten och vilka kanaler man kan använda sig 
av för att föra fram förslag och trycka på 
i olika frågor. Här ska också aktuella poli-
tiska frågor presenteras och så blir det ett 
inslag som återkopplar till minijobbmäs-
san som hölls i september. 

– Då ska vi ta upp vilka jobb som finns 
att söka för ungdomar, hur det går till att 
söka jobb och vad det betyder för en ung-
dom att ha ett jobb, säger Kerstin Yttermo.

text & foto k ristina eder



n Från idiot till medborgare.
Den 17 oktober klockan 16.30 

är det vernissage på Retrobiblio-
teket för en angelägen utställning 
om synen på utvecklingsstörda  
genom tiderna.

Titeln är tänkt att provocera 
och locka till diskussion.

– Sinnesslö, idiot, cp – så sa man förr, men 
ingen skulle komma på att säga så i dag. 
Det har blivit bättre, våra medlemmar är i 
dag delaktiga i samhället på olika sätt, men 
det kan bli ännu bättre, säger Catharina 
Björkander hos FUB Huddinge som ligger 
bakom utställningen.

Från idiot till medborgare är också titeln 
på en bok av Karl Grunewald som varit chef 
för Socialstyrelsens byrå för funktionshin-
drade. I boken skildras historiken kring per-

soner med utvecklingsstörning, från antiken 
till nutid.

– Tanken är att vi ska bjuda in intressanta 
personer och diskutera. Karl Grunewald 
vore en drömgäst, säger Catharina Björ-
kander.

Utställningen tar avstamp i hur personer 
med utvecklingsstörning hade det förr, men 
fokus ligger på dagens situation och vad som 
händer nu. 

Bilder varvas med intervjuer. Det visas 
också dvd-filmer och tipsas om böcker. 
FUB Huddinges medlemmar berättar om 
sina egna erfarenheter och svarar på frågor.

Från idiot till medborgare premiärvi-
sas den 17 oktober i Retrobiblioteket på 
Kommunalvägen 28A och pågår en bit in 
i december.

Fotnot: FUB är ett riksförbund för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning.

utställning utmanar 
synen på ”idioter”

foto f ub huddinge

FUB Huddinge har skapat utställningen Från idiot till medborgare. Catharina Björkander 
hos FUB kommer att vara med på invigningen torsdagen den 17 oktober.
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Tyck till om  
/UNG
n Vilken information anser du 
ska finnas på Huddinge kom-
muns webbplats för ungdomar?

Säg vad du tycker på ung-
domsgården Huset i Huddinge 
torsdagen den 17 oktober.

– I dag finns ingen samlad in-
formation på webben om Hud-
dinges utbud för ungdomar. Det 
vill /UNG ändra på, säger Malin 
Parkkali som leder kultur- och 
fritidsförvaltningens förstudie 
med webbplatsen /UNG.

Hon ser fram emot att träffa 
de ungdomar som tar sig till 
Huset under demokratidagarna 
för att dela med sig av idéer och 
tycka till kring innehållet på  
/UNG.

Resultatet av förstudien pre-
senteras för Huddinge kommuns 
politiker i januari 2014.

Klottra din 
åsikt i Vårby 
gårds centrum
n Demokrativagn och klot-
tervägg är två av många akti-
viteter som ska stimulera till 
åsiktsutbyte i Vårby gård under 
demokrativeckan.

– Vi smygstartade med både 
demokrativagn och klottervagn 
under september, säger Tho-
mas Oredsson, skådespelare, 
ståuppare och Balders rela-
tionsbyggare i Vårby gård.

Han brukar själv stå vid de-
mokrativagnen lite då och då.

– Det här är ett sätt för mig 
och andra, och inte minst 
föreningslivet, att informera 
om sina verksamheter och att 
samtala om demokrati med 
dem som bor i området, säger 
Thomas Oredsson.

Han berättar att demokra-
tivagnen rent fysiskt är ett 
gammalt torgstånd på hjul. 
Alldeles intill vagnen finns en 
laglig klottervägg där vem som 
helst kan fatta tuschpennan 
och skriva vad de tycker. För 
att snabbstarta samtalen har 
Thomas Oredsson satt upp ett 
antal provocerande påståenden 
runt om i Vårby gårds centrum, 
bland annat ”Finns det demo-
kratiska skyldigheter?”

mik ael jeppe
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n Kl. 12–13: Att göra sin röst hörd: om förfat-
tarskap, skrivande och det offentliga rummet

Erik Falk, fil. dr. i historia, samtalar 
med Nina Frid från Bibliotek Hud-
dinge om litterärt utvecklingsarbete i 
Östafrika. 

Arrangör: Huddinge, kultur- och fritidsförvalt-
ningen. 
Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, Huddinge 
centrum. 

n Kl. 13–18: Konkurrenskraftig kollektivtrafik 
i Huddinge
Vad är ett stamnät och vad innebär det? Nu har 
du möjlighet att ställa frågor och lämna syn-
punkter på det stamnät för kollektivtrafik som är 
en del av kommunens kommande  
kollektivtrafikplan.
Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och  
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Plats: Huddinge centrum

n Kl. 16.30–17.30: Från idiot till medborgare  
- en utställning om funktionshinder i vardagen
Invigning med presentation av Catharina Björ-
kander, Föreningen för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning.
Arrangör: FUB i samarbete Huddinge kommun, 
kultur- och fritidsförvaltningen.
Plats: Retrobiblioteket på Huvudbiblioteket, 
Kommunalvägen 28A.

n Kl. 17.30: Demokrati i rörelse 
Presentation av utställningen ”Demokrati i 
rörelse” och föredrag av fil. dr. Anna Friberg från 
Mittuniversitetet och författare till avhandlingen 

”Demokrati bortom politiken, en begreppshisto-
risk analys av demokratibegreppet inom Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939”. 
Fri entré men biljett krävs. Biljetter delas ut på 
biblioteket en vecka innan programmet. Då 
kan även biljetter läggas undan per telefon och 
ska hämtas senast en timme innan programmet 
börjar. Högst två biljetter kan bokas per person. 
Telefon 08-535 305 03. Utställningen finns på 
Huvudbiblioteket hela veckan. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
och Huddinge kommun, kultur- och  
fritidsförvaltningen. 
Plats: Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28A.

n Kl. 18.30–20.30: Unga och oengagerade? 
Perspektiv på politiskt deltagande
Är dagens unga ointresserade av politik och av 
att påverka samhället? Hur står det egentligen 
till med den svenska demokratin? Joakim Ek-
man, professor i statsvetenskap vid Södertörns 
högskola berättar och samtalar om sin forskning 
kring politiskt deltagande i Sverige.
Arrangör: Socialdemokraterna Huddinge.
Plats: ABF Huddinge, (Lilla salen), Kommunal-
vägen 26.

huddinge demoKratidagar
Program torSdag 17 oKtober: huddinge centrum
Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. 
Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar

n Kl. 18.30–20: Har vi råd att förlora 
Huddinges rikedom – kulturen?
Huddingepartiet bjuder in till kul-
turpolitisk debatt. De senaste årens 
nedskärningar inom kultureveneman-
gen i Huddinge har varit katastrofala. 
Ett minskat kulturutbud försämrar 
förståelsen mellan olika kulturella ytt-
ringar och ökar klyftorna mellan män-
niskor. Kan kulturen kosta för mycket?
Arrangör: Huddingepartiet.
Plats: Fullersta Bio, Norrängsvägen 1.

n Kl. 18.30–19.30: /UNG – allt du vill 
veta på ett ställe
/UNG vill samla all information riktad 
till ungdomar i Huddinge kommun på 
en och samma webbplats. Vilken infor-
mation saknar du och vad vill du se på 
en framtida webbplats? Kom till Huset, 
lär dig mer om projektet och var med 
och påverka! 
Arrangör: Huddinge kommun, kultur- 
och fritidsförvaltningen.
Plats: Huset, Sjödalsvägen 46.

n Kl. 19–20: Herbert Tingsten  
– samhällsdebattens demonregissör
Herbert Tingsten var statsvetare, 
liberal publicist och författare och 
räknas av många till en av 1900-talets 
mest inflytelserika svenska intellektu-
ella. Per Wirtén berättar om Tingsten 
med utgångspunkt i sin bok ”Herbert 
Tingstens sista dagar: berättelsen om 
ett liv”. Fri entré men biljett krävs. 
Biljetter delas ut på biblioteket en 
vecka innan programmet. Från samma 
tidpunkt kan biljetter även läggas un-
dan per telefon och ska hämtas senast 
en timme innan programmet börjar. 
Högst två biljetter kan bokas per per-
son. Telefon 08-535 305 03.
Arrangör: Huddinge kommun, kultur-
och fritidsförvaltningen. 
Plats: Huvudbiblioteket, Kommu-
nalvägen 28A.

n Kl. 19–21: Vem för barnens talan  
i Huddinge?
Rädda Barnens lokalförening i Hud-
dinge presenterar sin utredning om 
barns möjligheter att göra sig hörda 
i vår kommun. På plats finns även 
barnombudsmännen från Strängnäs 
och Järfälla kommun för att dela med 
sig av sina erfarenheter.
Arrangör: Rädda Barnens lokalförening 
i Huddinge.
Plats: Folkets Hus (Gula salen),  
Sjödalstorget 1, Huddinge centrum.

n Kl. 19–21: Unga och mänskliga  
rättigheter
Elever från Huddingegymnasiet och 
Sjödalsgymnasiet delar med sig av lär-
domarna från en resa till Strasbourg för 
att lära mer om hur Europarådet och 
Europeiska domstolen för mänskliga 
rättigheter arbetar. Det blir en kväll av 
interaktiva övningar och spännande 
diskussioner på temat demokrati och 
mänskliga rättigheter. Se sidan 2.
Arrangör: Huddinge kommun, barn- 
och utbildningsförvaltningen samt 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Huset, Sjödalsvägen 46,  
Huddinge centrum.
 

ÖVriga Huddinge
n Demokrativagn och klottervägg
Vad tycker du om Vårby? Vid demokra-
tivagnen och klotterväggen kan du 
under hela dagen bidra med tankar och 
åsikter om stort som smått. 
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och 
Huddinge kommun, kultur- och fritids-
förvaltningen. 
Plats: Vårby centrum.

n Utställningen ”Demokrati  
i rörelse”
Demokrati handlar inte enbart om 
rösträtt. Den är något vi kämpat oss till 
och som berör våra liv i grunden: Vad 
vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever 
och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt 
befinner den sig i ständig utveckling. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Huddinge kommun, kul-
tur- och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 
7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvä-
gen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek på Elektronvägen 2.

n Kl. 12–14: Jonas Sjöstedt om  
demokrati och eU
Vänsterpartiets partiledare 
talar på temat “Kan EU bli 
demokratiskt?” följt av  
diskussion och frågor. 
Arrangör: Vänsterpartiet Huddinge
Plats: Södertörns högskola (student-
kårens lokal), Alfred Nobels allé 7.

n Kl. 12–14: Demokratilunch  
på oasen
Först en god lunch och till kaffet blir 
det samtal kring en viktig fråga för 
demokratin. Lunchen kostar 30 kr.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Sankt Mi-
kaels församling.
Plats: Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5.
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n Demokrativagn och klottervägg
Vad tycker du om Vårby? Vid demokrati-
vagnen och klotterväggen kan du under 
hela dagen bidra med tankar och åsikter 
om stort som smått. 
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och 
Huddinge kommun, kultur- och fritids-
förvaltningen. 
Plats: Vårby centrum.

n Utställningen ”Demokrati i rörelse”
Demokrati handlar inte enbart om 
rösträtt. Den är något vi kämpat oss till 
och som berör våra liv i grunden: Vad 
vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever 
och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt 
befinner den sig i ständig utveckling. 
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Huddinge kommun, kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 
7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvä-
gen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek på Elektronvägen 2.

n  – Jag engagerar mig politiskt 
för att politiker har bestämt all-
deles för mycket för länge, säger 
Sundsvallsbon elin Nilsson som 
kommer till Arena 143 fredagen 
den 18 oktober och delar med 
sig av sina erfarenheter och ger 
konkreta tips på hur man kan 
påverka politiska beslut.

Redan när hon var 13 år gick Elin Nils-
son med i moderata ungdomsförbundet 
i Sundsvall. Idag är hon 21, arbetar som 
politisk sekreterare åt Moderaterna, sit-
ter i kommunfullmäktige, är ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden, ersättare 
i kommunstyrelsen och siktar på en plats 
i riksdagen efter valet nästa år.                   

Hon brinner för politik och för att fler 
ska vara med och påverka samhällsutveck-
lingen. 

– Ungdomar bryr sig absolut men enga-
gerar sig mer i sakfrågor än i partipolitik. 
Men många känner inte till hur det demo-
kratiska systemet i kommunerna fungerar 

och vet därför inte hur de ska göra för att 
påverka i olika frågor, så det ska jag ta upp, 
säger Elin som påverkat flera politiska 
beslut i sin hemkommun. Själv håller hon 
inte på med musik men när musikhuset 
Domsaga hotades av nedläggning drog 
hon igång en namninsamling och bjöd 
in politikerna till en konsert.

– På en vecka fick vi in över 5 000 namn-
underskrifter och uppmärksamhet i tid-
ningar och radio. Det var först då politi-
kerna förstod hur viktigt musikhuset var 
och valde att spara in pengarna någon 
annanstans.

För Elin är det viktigt att människor 
är med och påverkar sin egen situation. 
För att få kunskap om hur människor har 
det och för att få fler att engagera sig i olika 
frågor besöker hon ofta arbetsplatser, sko-
lor och äldreboenden.

– När jag kommer till Vårby ska jag visa 
att det går att påverka och att man blir 
lyssnad på bara man vet var och hur man 
ska föra fram sitt budskap.

k ristina eder

Elin vill få fler att påverka

huddinge demoKratidagar
Program Fredag 18 oKtober

n Kl. 16.30–18: Är det bara statsministern 
som bestämmer?
Elin Nilsson, moderat och en av Sveriges yngsta 
politiker, föreläser om demokrati, vikten av 
att göra sin röst hörd och varför det är viktigt 
att acceptera varandras åsikter. Elin ger flera 
konkreta tips på hur man kan påverka, till ex-
empel i skolan eller på sin fritidsgård. 
Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Hud-
dinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.
Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, Vårby 
allé 18.

n Kl. 18–22: Ungdomarnas demokratidag i 
Vårby
En kväll fylld av aktiviteter för ungdomar, öns-
kade av ungdomar i Vårby gård. Kvällen bjuder 
bland annat på musikuppträdanden, utställnin-
gar, samtal med politiker och spännande work-
shops. Kom hit och ha kul så ska vi berätta hur 
ABF kan ge dig stöd att påverka och förverkliga 
dina idéer. Se även notis på sidan 4.
Arrangör: ABF Kultur- och bildningscenter.
Plats: ABF, Vårby allé 22, Vårby gård.

foto k ristina  
erik sson

n Kl.16–18: Noll tolerans  
– kampen mot graffiti
Stockholm praktiserar noll-
tolerans mot graffiti. Denna 
politik begränsar ofta helt 
lagliga kulturprojekt, och hotar 
uttrycksfriheten, menar Jacob 
Kimvall, doktorand i konst-
vetenskap vid Stockholms uni-
versitet. Han har skrivit boken 

“Noll tolerans – kampen mot 
graffiti”, där han beskriver hur 
nolltoleransen är konstruerad, 
varför den finns och vilka som 
kan tjäna på den. Han menar 
att nolltoleransen skapar just 
vad företrädarna säger sig vilja 
motverka: ett otryggt samhälle. 
Föreläsning följd av diskussion.
Arrangör: Huddinge kommun, 
kultur- och fritidsförvaltningen.
Plats: Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18.

Elin Nilsson ska  
förklara hur man  

påverkar politiska  
beslut när hon  

kommer till  
Arena 143 i Vårby  

den 18 oktober  
kl. 16.30. 


