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Remiss om motion om att öppna ett
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Motion från Emilia Bjuggren, Socialdemokraterna,
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Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar
på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
svara på en remiss angående en motion från socialdemokraterna om
att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i Stockholm.
Bakgrund
I en motion från (S) föreslås att ett yttrandefrihetsbibliotek ska
öppnas i Stockholm.
Demokrati och yttrandefrihet är något som vi tar för givet, men i
stora delar av världen är det inte en självklarhet. Författare,
konstnärer och journalister hotas, fängslas och tystas. Böcker bränns
och censur tillämpas.
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Förslaget innebär att värna om demokrati och yttrandefrihet, och att
utveckla det så kallade fristadsprogram som redan existerar.
Fristadsprogrammet uppstod som stöd för förföljda och hotade
skribenter. Inom nätverket International Cities of Refuge Network
(ICORN) finns omkring 40 fristäder globalt. Flera av dem finns i
Sverige.
Ett yttrandefrihetsbibliotek i Kulturhuset bibliotek kan ytterligare
manifestera det fria ordet, och här kan censurerad och förbjuden
litteratur, journalistik och musik samlas på en och samma plats.
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Ett sådant bibliotek skulle effektivt belysa att det fria ordet inte är
en självklarhet utan något som behöver försvaras och skyddas av
varje ny generation.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Ärendet
Förslaget, som kommer från (S) innebär att inrätta ett särskilt
bibliotek i anslutning till Kulturhusbiblioteket, för förbjudna och
censurerade böcker, samt att Kulturhuset Stadsteaterns
fristadsprogram utökas med ytterligare två konstnärer eller
journalister.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, och föreslår att en
analys görs av behov, kostnader och förutsättningar för att öppna ett
yttrandefrihetsbiliotek, och att utöka fristadsprogrammet ytterligare.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Ansvarig

Bilagor
1. Motion om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i
Stockholms stad.
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