
 
 
 
 
 

 
Kommunfullmäktiges sammanträde  

Solna den 24 februari 2020 

 

Motion om att göra Solna till en fristadsstad 

Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt 
vanligare i världen. Årligen övervakar PEN International’s Writers in Prison Committee omkring 
8–900 fall där författare och konstnärer förföljs som en direkt konsekvens av deras arbete.  

För att motverka denna utveckling har ett antal städer, främst i Västeuropa, bildat ett 
internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN), som stöttas av bland 
andra Sida. Totalt är drygt 70 städer runtom i världen anslutna till nätverket, varav 26 är 
svenska kommuner, landskap och län. I vår närhet är bland andra Stockholm, Sigtuna, 
Uppsala, Gävle och Eskilstuna fristadsstäder. 

Fristadsprogrammet handlar inte bara om att erbjuda skydd för en individ som censureras eller 
förföljs på grund av sitt arbete, utan går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att 
få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.  

I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna och 
som man lämpligen söker stöd hos för att såväl ansöka om medlemskap som erhålla stöd vid 
medlemskap. Det finns även projektbidrag att söka hos kulturrådet. Bidraget finns till för att 
fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer ska få möjlighet att delta i 
offentliga och konstnärliga sammanhang. 

Solna är en mångfaldens stad där det finns över 30 modersmål och ungefär en tredjedel av 
invånarna är födda i utlandet. Solna har också en stark tradition av kulturskapande med 
författare och konstnärer såsom Artur Lundkvist, Marie Wine och Olle Olsson, samt många 
verksamma kulturskapare med Solnakoppling, exempelvis Ann-Helén Laestadius, Steve 
Angello och Titiyo. I stadens verksamhetsplan och budget fastslås också att ”Solna stad ska 
vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.” Vi anser att denna 
motion ligger helt i linje med den målsättningen.  

Vänsterpartiet lämnade redan 2013 in en motion om att ansluta Solna till fristadsprogrammet, 
men eftersom så inte har skett anser vi att det är dags att lyfta frågan på nytt. Ett medlemskap 
skulle innebära att Solna skulle vara en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för 
censur och/eller förföljelse i sina hemländer på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds 
personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom 
kontakt med nätverk inom stadens och länets kulturliv, nationellt och internationellt. Vi ser 
också att det finns goda möjligheter för fristadskonstnärer i Solna att samverka med det lokala 
kulturlivet inom såväl våra egna verksamheter som med föreningslivet och lokala näringsidkare, 
vilket också kan skapa ett mervärde för våra invånare.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 
att Solna stad ansöker om medlemskap i ICORN. 
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