TAL PÅ NATIONALDAGEN 6 JUNI 2014
Roligt att se att så många har kommit hit idag till Åparken för att fira
Sveriges nationaldag. Ett stort TACK vill jag rikta till alla Er som
varit med och arrangerat dagens firande här i Tyringe!
Att vi samlas just denna dag är en gammal tradition i vårt land. 1893
hölls den första vårfesten på Skansen i Stockholm och den fick sin
avslutning just den 6 juni med en stor flaggfest. 90 år senare skulle
den 6 juni bli Sveriges nationaldag! Skansens grundare, Artur
Hazelius hade valt denna dag av två skäl. Den 6 juni 1523 var den
dagen Gustav Vasa hade valts till Sveriges kung. 1809, samma datum,
hade riksdagen skrivit under den gällande regeringsformen, som
fastslog de medborgerliga rättigheterna det vill säga yttrande, religions
och tryckfriheten. Viktiga steg mot den demokrati vi lever i idag!
Det dröjde ända fram till 2005 innan den 6 juni blev en allmän
helgdag i vårt land. Visste ni att under flera år så avslogs alla
riksdagsmotioner om att göra nationaldagen till helgdag?
Senast 2000 så löd riksdagens avslag:
De gällande formerna för firande av nationaldagen och svenska
flaggans dag den 6 juni ger tillräckligt utrymme för att markera denna
dags betydelse i svenska samhället!
Så typiskt svenskt tänkte jag när jag läste detta…
De tyckte väl att vi firade vårt land lagom mycket kanske?
Jag har funderat en del på detta de senaste veckorna. Hur kunde det
komma sig att Riksdagen avslog alla motioner, från såväl höger som
vänster, om att göra den 6 juni till en helgdag?

Kan det vara så att vi svenskar underskattat vikten av traditioner och
gemensamma högtider? Har vi levt så tryggt och haft det kanske för
bra att vi tagit mycket av det som finns att fira, exempelvis yttrande,
religions och tryckfriheten, för givit? Kanske är det så….
Jag tror att vi alla behöver känna till våra rötter för att kunna känna
oss trygga i vår kultur. Ju mer vi vet om vår egen historia desto
öppnare vågar vi vara mot det som är nytt! Att samlas vid olika
högtider ger oss en känsla av sammanhang, man hör till någonstans.
Känslan av att vara del i ett sammanhang är viktig för att vi människor
ska må bra.
Som ett av skälen till att göra nationaldagen till en helgdag har
angivits att många invandrare förvånades över att svenskarna inte
firade sin nationaldag…
Vad är då kännetecknet för vårt land? Våra traditioner och högtider är
sprungna ur den Kristna etiken och den västerländska humanismen.
I vår Regeringsform kan man bland annat läsa att:
§ 2. Den offentliga makten skall utövas med respekt för ALLA
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet!
Vårt land bygger på värderingen om ALLA människors lika värde!
Detta tycker jag är värt att fira!
Dessa värderingar får vi aldrig tappa bort i samhällsdebatten!
Vi behöver varje dag arbeta mot de krafter som vill göra gällande att
våra traditioner, den svenska flaggan och vår nationalsång enbart är
till för vissa i vårt land. Detta är för mig inte sant!

För mig finns det INGET motsägelsefullt i att bevara våra egna
traditioner och samtidigt våga vara öppen mot de människor som
kommit hit från andra länder eller människor som har andra åsikter än
de jag själv har.
Låt Tyringe inte bara lanseras som det friska Tyringe utan låt även vår
by lanseras som öppen, varm och generös!
Låt oss fortsätta att värna om det som är typiskt för Tyringe, vår bygd
och vårt land samtidigt som vi vågar vara öppna mot det som är nytt!

Vi behöver ALLA varandra!
Vi är ALLA lika mycket värda!

Med dessa ord vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige!
Leve det!
HURRA HURRA HURRA HURRA
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