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Hej och tack för svar på mina frågeställningar.
Den största frågan och anledningen till att jag har tagit kontakt med er kvarstår.
Beslutet som tagits gäller en större och vidare värld som får mer långtgående verkningar än det som sker på
Drottninggatan 22. En blind fläck har blivit synlig och vi har ytterligare brett ut kulturöknen. En mångtusenårig
tradition av berättande tas inte till vara och tillåts inte ta del av ett driftsstöd under ett enda budgetår, 2021. Ett
driftstöd som i många andra branscher och i samhället i övrigt är en del av hur vi ska verka och samverka för
allas bästa. Att varje program var för sig ska vara självförsörjande och bära sina kostnader betyder i praktiken
att marknaden har tagit plats och över en bit av det offentliga. När det offentliga i stället är till för var och en.
Beslutet är också ett slag mot jämställdhet och jämlikhet då majoriteten är kvinnliga sökande. Nu behöver de
slussas in i en majoritetskultur i form av utbildningsalternativ vilket inte gagnar mångfalden. När får fina ord
kosta och i vilken kontext är dessa ord rättfärdigade för driftsstöd?
När Malmö Latin omstrukturerades till det som i början kallades Nya Malmö Latin för att särskilja det från det
Gamla Malmö Latin var den bärande tanken att alla fem estetiska program skulle samlas och samsas under
samma tak. Att över tid skapa Malmö Latin till ett kreativt centrum och att vi skulle bli en hållbar del av det
kulturella och det estetiska utbildningsväsendet på gymnasienivå. Där är vi inte längre vilket är och kommer att
bli en brist inför ett eventuellt uppdrag som kulturhuvudstad 2029, för att ta ett exempel av Malmö Stads
ambitioner. Länken har brustit och det är ett hårt jobb att återskapa en länk som fattas.

Den fre 16 apr. 2021 kl 10:07 skrev Mats Åstrand <mats.astrand@malmo.se>:
Hej
Bifogar svar med protokollsutdrag till din skrivelse gällande dansutbildning på
Malmö Latinskola.
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