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Motion
Inför föreningsdagar i Botkyrka Kommun

Sverigedemokraterna har noterat att Botkyrka som kommun anser det vara ett problem med
att få ungdomar i allmänhet och unga flickor i synnerhet att involvera sig i idrottsrörelsen.
Vi kan väl alla vara överens om den betydelse som idrotten har för vår hälsa och vårt fysiska
välbefinnande. Studier visar även entydigt att fysisk aktivitet ökar inlärningen hos våra
skolungdomar och förbättrar skolresultaten avsevärt. Att man i så tidig ålder som möjligt ges
möjlighet till idrottsaktiviteter banar väg för att man även i mer vuxen ålder fortsätter med
någon form av fysisk aktivitet och på så sätt främjar folkhälsan.
För många av våra nyanlända kan det även innebära att integrationen går snabbare och att
man får en samhörighet med samhället. Sverigedemokraterna tror att det framförallt för
nyanlända unga flickor kan vara en mycket god möjlighet att långsiktigt etableras i det
Svenska samhället. SD anser att idrottsrörelsen är en outnyttjad resurs när det gäller
integreringen av nyanlända ungdomar, i en kommun som Botkyrka måste föreningslivet som
resurs användas på ett mycket bättre sätt, och ges större möjligheter att nå ut än i dagsläget.
Botkyrkas idrottsföreningar bör ges en chans att på skoltid visa upp sina verksamheter för
våra skolungdomar, våra ungdomar måste få veta att idrottsföreningarna finns och att de är
välkomna in i verksamheten, det breda utbudet som finns i Botkyrka måste visas upp och
göras mer tillgängligt.
Att på skoltid informeras om respektive idrottsförenings verksamhet anser vi vara en bra väg
för att få in fler ungdomar i idrottsrörelsen. Ungdomarna får kunskap om de olika
verksamheterna och respektive förening ges tillfälle att rekrytera nya aktiva in i sin
verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ”föreningsdagar” i
Botkyrkas skolor där idrottsföreningarna får en möjlighet att visa upp sig för kommunens
ungdomar
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