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Studieresa till Nairobi
Maria Palme mfl (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Birger Jaensson (mp)
Reservation
Vi reserverar oss mot majoritetens i nämnden beslut då vi anser att nämnden skulle ha beslutat
i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag av följande skäl.
Elever och lärare vid Katarina Norra skola har sedan 2004 deltagit i ”International Roots
Meeting” arrangerad av Föreningen Globalträdet och har vid två tidigare tillfällen besökt
Nairobi i Kenya och där på plats men också på hemmaplan arbetat aktivt med ett utbyte
mellan en skola i slummen där och den egna skolan. Deltagandet i denna verksamhet har gett
eleverna i Katarina Norra skola en värdefull möjlighet att lära sig mycket om
levnadsförhållanden för barn i Afrika samt tillfälle till andra värdefulla lärdomar och
utveckling av språkkunskaper.
Majoritetens beslut att godkänna deltagande i resan till Nairobi för en lärare och en elev men
att avslå förvaltningens förslag att godkänna att kostnaden om 20 000 kronor belastar skolans
budget visar med önskvärd tydlighet att man uppenbarligen ser denna studieresa som en
utlandsresa vilken som helst och inte som en studieresa för att upprätthålla och utveckla en
kontakt mellan skolor i skilda delar av världen som utgör ett värdefullt inslag i
undervisningen i Katarina Norra skola för såväl elever som lärare.
Majoritetens beslut att avslå förvaltningens förslag av kostnadsskäl visar också på en total
avsaknad av sinne för proportioner. 20 000 kronor är en mycket liten post i budgeten för
Katarina Norra skola och i stadsdelsnämndens sammanlagda budget om över 2 000 000 000
kronor är den försumbar. Om nu majoriteten inte velat belasta Katarina Norra skolas budget
med denna kostnad hade det varit lätt att hitta medel någon annan stans i stadsdelsnämndens
totala budget. Men inte ens det har man ansträngt sig för att göra.
För vår del är det en självklarhet och en hederssak att om vi skickar en elev och en lärare, den
senare i tjänsten, att representera vår stadsdel antingen i Sverige eller utomlands så står vi
också för kostnaderna. Det är också vår skyldighet som arbetsgivare.
Majoritetens beslut öppnar i detta avseende oanade framtidsperspektiv, inte minst för de
anställda vid förvaltningen. Vi förutsätter sålunda att majoriteten även i framtiden kommer att
beordra alla anställda som deltar i tjänsteresor, i samband med att resan godkänns eller
beordras, att ordna med egen extern finansiering av resan.
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