30 januari 2018

Motion från Erik Liljeberg (M)

Låt Ales ungdomar öva på civilkurage
Om fler sa ifrån när någon blev orättvist behandlad eller diskriminerad skulle vi få ett
trevligare samhälle för alla. Ett samhälle som är lättare att leva i.
År 2015 startades en opolitisk förening som heter Vardagens civilkurage. Ett projekt
finansierat av allmänna arvsfonden. Föreningens syfte är att främja färdigheter och
kunskap kopplat till civilkurage hos barn och ungdomar – en bred form av civilkurage
som går att tillämpa i olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet,
exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.
Tillvägagångssättet är att genom rollspel träna på situationer som kan uppstå i vardagen
t.ex. härskartekniker, homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i klassrummet, under
fikan, på bussen, eller på stan. På varje träning går man igenom mellan tre och tio olika
ingripandetekniker. Det finns cirka 1000 olika tekniker. Vill du som läser motionen se ett
par smakprov så finns det på hemsidan vardagenscivilkurage.se.
Om Ale kommuns barn och unga skulle få genomgå träningen och metoderna skulle de
vara bättre rustade för att möta den här typen av utmanande livssituationer.
Helst skulle motionsförfattaren se att ovanstående var en del av skolgången men inser att
det kan vara problematiskt att göra till något som är obligatoriskt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt sektor Utbildning, Kultur & Fritid att utreda om och hur man på bästa
sätt kan starta ett samarbete med föreningen Vardagens civilkurage så att träning
civilkurage kan erbjudas Ales barn och unga.

att

om ett samarbete med Vardagens Civilkurage inte är möjligt, istället utreda hur
Ale kommun kan erbjuda träning i civilkurage inom ramen för befintlig
verksamhet.

att

uppdra åt sektor Utbildning, Kultur & Fritid att utreda vad för resurser att-sats 1 och
2 kräver för genomförandet.
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