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Motion från Sverigedemokraterna om att inrätta en 4H-gård i
Haninge.
Att det inte finns någon 4H-gård i Haninge är förvånade med tanke på
vår historia som jordbruksbygd.
Det är viktigt att lära barn och ungdomar om djur och natur genom
mottot “Lära genom att göra”.
En 4H gård ger utöver den bildande funktionen, möjligheten att vara ett
trevligt utflyktsmål för barnfamiljer runt om på Södertörn. Vi behöver
utveckla vår besöksnäring och att kunna förena nytta med nöje ger de
synergier som vi som växande och attraktiv kommun behöver för
barnfamiljer, skolbarn och andra grupper.
Idag när gröna frågor är i ropet så ligger en 4H gård definitivt i tiden.
Den senaste tiden har vi sett flera exempel där ungdomar som i
oförstånd och uppenbar okunskap skadat och till och med dödat djur.
Om man som barn fått en naturlig, fysisk kontakt med djur och lärt sig att
behandla dem väl och med respekt precis som med alla levande
varelser, kommer man inte att vara den som avsiktligt skadar eller
behandlar djur illa.
Detta ska inte vara en djurpark och det finns tydliga regler för hur man
ska göra och hur verksamheten ska bedrivas.
En 4H-gård ska erbjuda aktiv verksamhet och skall efterlikna en svensk
bondgård med självhushålling, samt bevarandet av svenska lantraser
och växter vilka föds upp odlas på svenska gårdar.

Denna gård skulle kunna drivas med samarbete med Berga
Naturbruksgymnasium där vi i dag har en gymnasiesärskola som
samarbete med kommunen
En lämplig plats att placera denna gård, är i kommunens södra delar och
då självklart på en plats med bra allmänna kommunikationer. Vi
Sverigedemokrater anser att kommunen även måste förlägga
verksamheter på andra ställen än de centrala områdena, för vi vill att
hela kommunen ska leva och få del av de gemensamma resurserna.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i
Haninge att kommunfullmäktige beslutar:
Att Haninge kommun inrättar en 4H - gård.

För Sverigedemokraterna Haninge 2019-10-03

Christian Lindefjärd
Gruppledare SD Haninge
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