Motion om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i
Stockholms stad
De senaste åren har auktoritära strömningar växt sig allt starkare runt om i världen. Inom Europa
och inte minst i vårt eget samhälle. Grundläggande premisser för demokratin är idag ifrågasatta
och under attack på ett sätt vi inte upplevt på mycket länge.
Yttrandefriheten och åsiktsfriheten är de mest grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt
samhälle. Censur av litteratur är dock inget som hör historien till utan författare och det fria ordet
hotas och kränks fortfarande på många platser i världen. Böcker förbjuds och bränns. Författare
och konstnärer tystas, hotas, fängslas och tvingas i exil på grund av deras verk.
Tillsammans har vi ett ansvar att skydda demokratin och det fria ordet. Inte bara i vårt eget land
utan vi behöver också stå upp för yttrandefriheten varhelst i världen som den inte efterlevs. Den
auktoritära rörelse som växt fram är global och alla goda krafter behöver göra sitt för att
motarbeta den. Vi menar att det därför är angeläget att Stockholms stad skärper sitt arbete givet
den samhällsutveckling vi ser för att ge plats åt litteratur, journalistik, konst och musik som
förbjudits på grund de åsikter som getts uttryck för.
Ett sätt att göra det på är att utöka stadens befintliga fristadsprogram. Ett viktigt program som
ger fristad åt konstnärer som blivit förföljda och hotade för att de brukar sitt fria ord som tyvärr
inte utökats på flera år. Vi föreslår också att staden inrättar ett särskilt yttrandefrihetsbibliotek
som en del av Kulturhusets biblioteksverksamhet som kan samla censurerad och förbjuden
litteratur, journalistik och musik runt om i världen på en och samma plats.
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.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att

kulturnämnden i samarbete med Kulturhuset: Stadsteatern inrättar ett särskilt
bibliotek för censurerade och förbjudna böcker som en del av Kulturhusets
biblioteksverksamhet

Att

Kulturhuset: Stadsteaterns fristadsprogram utökas med ytterligare två konstnärer
eller journalister
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Stockholm den 12 april 2021

Emilia Bjuggren (S)
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