Låt Nacka kommun bli en fristad åt förföljda författare
Motion till Nacka kommunfullmäktige 2013-09-23 Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet de gröna vill att Nacka kommun blir den åttonde fristadskommunen i Sverige. Det
handlar i grunden om yttrandefrihet, något som ett enhälligt kommunfullmäktige har antagit i och
med den kulturpolitiska programförklaringen för kommunen. Där står under punkten ”kulturen
har en central roll i demokratiutvecklingen” att yttrandefriheten ska värnas och reella förutsättningar ska skapas för att alla ska kunna använda den.
Idag sitter mer än 700 författare runt om i världen i fängelse eller är under åtal för att de uttryckt
sina åsikter offentligt. Yttrandefriheten har en central roll i vårt samhälle men är starkt begränsad i
många länder. En fristadsförfattare är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av
att hen har förföljts i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna
leva och fortsätta sitt arbete i trygghet.
För att bli en fristadskommun behöver Nacka ansluta sig till den internationella organisationen
ICORN:s fristadsprogram för hjälp till författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att,
under två år, varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens
bostad. En kostnad som totalt brukar uppgå till ca 300 tkr/år. Med författare menas i detta
sammanhang, författare av skönlitteratur, poesi, barnböcker och faktaböcker men även manusförfattare, översättare, redaktörer, journalister, bloggare och tecknare.
Fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina
synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge
möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Helt i linje med Nacka kommuns
kulturpolitiska program!
Kommunens välkomnande av förföljda författare tror vi även skulle få Nackas medborgare att
känna en stolthet över sin kommuns arbete i kampen för yttrandefrihet.

Miljöpartiet yrkar på att:
• Nacka kommun ansöker om medlemskap i den internationella organisationen ICORN
• Nacka kommun ansluter sig till ICORN:s fristadsprogram och blir en fristadskommun åt
förföljda författare.
• Nacka kommun inom ramen för fristadsprogrammet tillsätter en fristadskoordinator.
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