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MEDBORGARFÖRSLAG:

Behåll Jordbros kulturhus till ett nytt står klart!

Det senaste året har politikerna i Haninge vänt Jordbro och dess invånare ryggen. Här precis som i andra delar 
av Haninge behöver man träffpunkten för integration. Men skillnaden är att här har man inte i de flesta fall råd att 
betala tusenlappar för en aktivitet. Det betyder att de människor som bor här blir väldigt beroende av det kultur 
och fritidssysselsättningar som är uppbyggda där och som har skapats just för allas lika rättigheter till 
fritidssysselsättning oavsett vilken inkomst familjen har. Att riva den trygga samlingspunkt som finns är ett hån 
och ett bevis på att Jordbro är inte något våra politiker vill satsa på. "Men det blir orättvist om vi skulle punktsatsa 
bara i Jordbro" är något vi fått höra många gånger nu. Jo det är just det ni kan och bör göra! Olika delar i 
kommunen behöver olika mycket stöd. Det betyder inte att det är orättvist det betyder att alla har olika 
utgångspunkter. Att det även är flickorna i Jordbro som främst drabbas visar tydligt att i Haninge kommun är inte 
alla lika mycket värd. Att pojkar med de traditionella "pojksporterna" kan fortsätta med stöd är en skam. Ännu mer 
besviken blir man när det är klart och tydligt hur man ljugit och saboterat för föreningarna som är i det nuvarande 
kulturhuset genom att vända dem ryggen. Att man dessutom ger falska förhoppningar när man inte har den 
minsta tanke att faktiskt hjälpa utan hoppas att de här föreningarna ska ge sig och allt blir löst är fruktansvärt 
ledsamt då alla fortsätter att hoppas. Jag vill gärna ställa frågan riktat till er om ni förstår vad ni utsätter de är 
ungdomarna för psykiskt? Lyssna på Vänsterpartiets förslag och tänk noga igenom hur det skulle vara att stå i 
den situationen själv, där hoppet har fått lämna plats för utanförskap och skäm. När man bytt integration mot 
segregation. Låt det nuvarande kulturhuset stå kvar till det nya står färdigt och föreningarna som är i det 
nuvarande huset fått tillgång till deras nya lokaler som de blev lovade från börja. Visa för vem ni representerar, är 
det hela Haninge eller bara de fina delarna som inte behöver er hjälp?


