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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Uppmärksamma förintelsedagen
samt kristallnatten
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför varje år förmedla vilka
viktiga händelser som kommunen ska uppmärksamma.

Ärendebeskrivning
En medborgare med hemadressen i Eskilstuna lämnade in ett förslag den 9 november
2016 med önskan om att kommunen skulle börja uppmärksamma minnesdagen för
förintelsens offer den 27 januari samt kristallnatten den 9 november.
Motiveringen till förslaget är att det vore smakfullt av kommunen ifall det ordnades en
mindre tillställning på torget, något som många, enligt frågeställaren, skulle uppskatta.
Att få komma till en torget i Eskilstuna, gemensamt tända ljus och marschaller och
minnas vad som hände dessa dagar. Frågeställarens önskan att dessa minnesdagar inte
blir politiserade utan ska uppmärksamma händelser som är viktiga att minnas.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 överlämnades
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret välkomnar alla initiativ om att uppmärksamma dagar och
händelser då vi alla påminns om vikten av att kämpa för mänskliga rättigheter.
Befrielsen av Auschwitz den 27 januari 1945 som senare kom att symbolisera minnet
av förintelse i form av förintelsedagen samt kristallnatten som skedde den 9 november
1938 tillhör de dagar i mänsklighetens historia som aldrig får blekna bort.
Eskilstuna kommun har tidigare vid flera tillfällen, främst genom MER gruppen inom
den dåvarande integrationsavdelningen samt i åtskilliga skolor uppmärksammat
förintelsedagen den 27 januari med föreläsningar, teaterföreställningar och
filmvisningar. Detta har dock aldrig varit ett kommunövergripande uppdrag eller en
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integrerad del av kommunens verksamhet utan har gjorts på initiativ av enstaka
tjänstepersoner och lärare.
Medborgarförslaget om att uppmärksamma förintelsedagen och kristallnatten är värt
att arbeta vidare på. Det finns även andra datum och händelser som uppmärksammas i
Sverige, Europa och/eller världen över som Eskilstuna kommun borde ta del av. I
kontakt med andra kommuner som Eskilstuna kommun samarbetar med genom
Unesco LUCS och ECCAR samt i samråd med organisationer som Forum för levande
historia och Raoul Wallenberg Academy uppmuntras Eskilstuna kommun att
högtidliggöra viktiga datum i mänsklighetens historia som ett stöd och argument för
kommunens arbete med mänskliga rättigheter.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelse ge kontoret ett uppdrag att
identifiera vilka datum som Eskilstuna kommun bör uppmärksamma, årligen eller vid
jubileumsår, samt att utreda förutsättningarna för tillvägagångssätt och i vilken
omfattning det skulle ske.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att uppmärksamma viktiga datum så som förintelsedagen och kristallnatten leder till
en ökad medvetenhet om vikten av att arbeta med mänskliga rättigheter i enlighet med
de internationella konventionerna om allas lika värde.
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