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Kulturnämnden förordar att motionen avslås
med motiveringen att fristadsstipendiet har
kulturpolitisk betydelse. En viktig aspekt av
fristadsarbetet är, förutom att stärka yttrandefrihet, att arbetet innebär möjligheter till nya
möten och nätverk samt att ett kreativt och
stimulerande litterärt klimat har skapats i
Uppsala. Nationellt har Kulturrådet uttalat en
tydlig vilja att stimulera fristadsarbetet i Sverige och uppmanar till fler fristäder och inom
EU förs diskussioner om hur man kan utveckla
så kallade Shelter cities för kulturskapare,
bilaga 2.

att avslå motionen.
Uppsala den 10 oktober 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szamari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt
Westman och Irene Zetterberg (båda S).
Ärendet
I en motion av Pavel Gamov (SD), väckt den
27 februari 2012, föreslås kommunfullmäktige
att uppdra åt kulturnämnden att begära utträde
ur organisationen ICORN samt att uppdra åt
kulturnämnden att säga upp avtalet om ekonomiskt stöd till fristadsförfattare. Anledningen är att Sverigedemokraterna inte anser
det vara Uppsala kommuns eller Uppsalabornas ansvar att på detta sätt finansiera en
gräddfil åt utländska författare och menar att
alla asylsökande bör behandlas likvärdigt och
Uppsala kommuns stöd bör därför avskaffas
ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till kulturnämnden.

Föredragning
En rad städer runt om i världen har åtagit sig
att ge en fristad för förföljda författare. Idén
växte fram efter ett dödshot som riktades mot
den brittiske författaren Salman Rushdie av
Irans dåvarande religiöse ledare ayatollah Khomeini i slutet av 80-talet. Rushdie anklagades
för att ha smädat islam i sin bok Satansverserna.
I dag finns över 40 fristäder i världen. De sju
svenska fri”städerna” är Stockholm, Malmö,
Uppsala, Göteborg, Växjö, region Skåne samt
från och med i höst även Sigtuna. Ytterligare
städer i Sverige ligger i startgroparna. Fristäderna har en egen organisation, International Cities of Refuge Network (ICORN),
med högkvarter i norska Stavanger. Nätverkets
verksamhet går ut på att ge förföljda och hotade eller fängslade författare och journalister en
fristad under ett till två år i någon av sina medlemsstäder runt om i världen. Tanken är att
författaren eller journalisten ska få en lugn och
trygg plats att bedriva sitt arbete ifrån.
Att fristadsarbetet i Uppsala stärker det egna
lokala kulturlivet och framför allt inom litteraturområdet är viktigt och helt förenligt med
de inriktningsmål som finns i IVE 2013-2016;
Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och
kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och
interkulturella utbyten samt Uppsala är en stad
för det fria ordet, litteraturen och författarna.
En annan aspekt är möjligheten för Uppsala
kommun att värna om mänskliga rättigheter
generellt. Mot bakgrund av föredragningen i
ärendet finner kommunstyrelsen, i likhet med
kulturnämnden, ingen anledning att begära
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utträde ur organisationen ICORN. Detsamma
gäller förslaget att säga upp avtalet om ekonomiskt stöd till fristadsförfattare. I sammanhanget bör tilläggas att Fristad Uppsala är
utformat som ett stipendium och inte ett avtal.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till
beslut.

