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Kommunfullmäktige

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunens
samarbete med republikanska föreningen
Under sommaren debatterade vi Kristdemokrater med Republikanska Föreningen i Upsala Nya
Tidning om det svenska statsskicket. Vi tycker att den svenska monarkin är både en garant för
stabilitet och kontinuitet, ett viktigt arv som i sin nuvarande form ger en positiv bild av Sverige utåt,
och att kungafamiljen i sig är väldigt goda och engagerade representanter för vårt land, som dessutom
har ett grundmurat stöd, både från folket och från de folkvalda i form av riksdag och regering. Den
svenska monarkin är därmed en garant för fortsatt frihet och demokrati i vårt land.
I den avslutande repliken från Republikanska Föreningen (där för övrigt vår artikel kallades osaklig,
argumentationen för "rent märklig", samt argumenten för "rörigt", "helt befängt" och "ovärdigt") bjöds
vi in till stadsbiblioteket 13/11 för att höra "tre republikaner att berätta om hur en framtida republik
skulle kunna se ut." Det är alltså ingen debatt, utan ett ensidigt propagandamöte där det ges en
beskrivning för hur republik rent konkret skall införas i Sverige.
Detta borde inte vara något som berör kommunen, mer än att stadsbiblioteket hyr ut lokalen. Men i
helgen fick jag klart för mig att Uppsala kommun är samarrangör för denna tillställning. Information
om mötet finns på stadsbibliotekets hemsida, och debatten marknadsförs på affischer med kommunens
logotyp väl synlig.
Jag vill därför ställa följande frågor till kulturnämndens ordförande, Peter Gustavsson (S):
•
•
•

Anser du att Uppsala kommun ska driva opinion för ett omstörtande av det svenska
statsskicket?
Är det vanligt förekommande att Uppsala stadsbibliotek (eller andra delar av den verksamhet
som kulturnämnden ansvarar för) arrangerar opinionsmöten tillsammans med olika typer av
intresseföreningar som innebär ställningstaganden i politiska frågor?
Tycker du att det är rimligt att för skattemedel arrangera ett möte där bara den ena sidan i en
brännande politisk fråga får komma till tals?
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