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Från

Namn

Torbjörn Wester

Adress

Nygatan 35
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602 34
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torbjorn.wester@piratpartiet.se

Förslag

Specificera förslaget kort och ge motivering nedan

Utöka fristadssystemet till att omfatta fler förföljda konstnärer

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt förslag

Ja

Underskrift

Ort och datum

Norrköping, 2013-12-05

Namnteckning

Namnförtydligande

Torbjörn Wester
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Motivering

I juni 2012 beslutade glädjande nog ett nästan enigt kommunfullmäktige att göra Norrköping 

till en fristad för förföljda författare.

Systemet med fristadsförfattare har sin bakgrund i fatwan mot Salman Rushdie för hans bok 

Satansverserna. Organisationen The International Cities of Refuge Network har idag fristäder 

för förföljda författare i ett 40-tal länder.

Till gruppen ”författare” räknas också journalister, dramatiker och andra professionella 

skribenter som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad.

Piratpartiet Norrköping konstaterar dock att det även finns andra sorters konstnärer som kan 

vara i behov av skydd pga. sin samhällskritiska hållning i ofria länder, exempelvis filmskapare, 

musiker, satirtecknare och bildkonstnärer.

Ett fall som väckt stor uppmärksamhet gäller den regimkritiska bildkonstnären Narek 

Aghajanyan från Armenien. Bland annat gick Konstnärernas Riksorganisation ut och krävde 

att systemet med kommunala fristäder även skulle omfatta bildkonstnärer.

Det finns dock ingen speciallagstiftning för fristadsförfattare; rent juridiskt hanteras det helt 

inom ramarna för de regler som gäller för utländska medborgare som bjuds in till Sverige. Det 

finns således ingenting som hindrar att Norrköping redan idag utökar fristadssystemet till att 

omfatta fler konstformer än den litterära, och utökar det samarbete som idag finns med 

Svenska PEN till att omfatta fler organisationer för konstnärer.

Därför föreslår jag:

* att möjligheten till fristad utökas i Norrköping till att omfatta alla sorters hotade konstnärer 

och inte enbart författare.

Torbjörn Wester

Ordförande Piratpartiet Norrköping

Bilaga 1: Pressmeddelande från Konstnärernas Riksorganisation

Bilaga 2: Artikel från SVT

Bilaga 3: Artikel från Sydsvenskan

Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)

De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Norrköpings kommuns administration av
medborgarförslag. Uppgifterna registreras i kommunens datasystem.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en
gång per kalenderår. En sådan ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är
fel har du rätt, enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall kommunstyrelsen vilken uppgift som är fel och hur
den ska rättas.
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som
begär det.


