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Ekerö som fristad för förföljda författare
Yttrandefriheten är lätt att ta för given, ibland så lätt att vi inte ägnar en tanke åt
alla de människor som riskerar sina liv för att säga sanningar. Ofta är det just
författare som uttrycker de tankar som despotiska regimer försöker tysta ner.
Den fria tanken sår nämligen tvivel och människors tvivel gör despoter rädda.
Det ska de också vara.
Författare som förföljs för att de har modet att tänka och skriva måste få
möjligheter att fortsätta sina arbeten. Ett sätt kan vara att en kommun samarbetar
med ICORN, en internationell sammanslutning av städer som aktivt tagit
ställning för yttrandefriheten genom att skapa fristäder för förföljda författare.
Att bli fristadskommun innebär att författaren under två år får disponera en
bostad i den aktuella kommunen, och får ett stipendium för att kunna ägna sig åt
sitt skrivande utan att förföljas. Författaren får även goda möjligheter att delta i
det lokala och regionala kulturlivet. Därigenom breddas och berikas det lokala
kulturlivet, och människor ges möjligheter att mötas och utbyta tankar och idéer.
Ett stort antal städer över hela världen har blivit fristäder, i Sverige bland andra
Uppsala, Sigtuna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Flera kommuner inom
Stockholms län har visat intresse.
Det är nu hög tid att även Ekerö tar ansvar och står upp för människors
möjligheter att uttrycka sig fritt. Om vi inte själva mäktar med detta kan vi
föreslå samarbete med våra grannkommuner. Det viktiga är att vi i praktiskt
handlande kan visa vårt ställningstagande för yttrandefriheten.

Statens Kulturråd har utarbetat ett stödmaterial som underlättar för kommuner
som vill bli fristäder. Här finns råd och riktlinjer för hur kommunen håller sig
inom ramen för den kommunala beslutkompetensen.
Att vara fristad innebär att erbjuda skydd för en individ – men fristadsarbetet är
större än så. Fristaden stödjer även den globala yttrandefriheten som är en
mänsklig rättighet.
Folkpartiet Liberalerna föreslår Kommunfullmäktige besluta
att
Ekerö kommun inrättar ett stipendium samt i övrigt erbjuder förutsättningarna
för att ta emot en förföljd författare enligt de principer och med de
avgränsningar som föreslås av Statens Kulturråd
att
Ekerö kommun ansöker om medlemskap i ICORN.
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