
 

 

Motion: Lund som en fristad för förföljda författare och kulturutövare 

Överallt i världen förföljs regimkritiska människor för sin övertygelse. Att vara kritisk och 
använda det fria ordet som vapen är i många länder förenat med livsfara. Exemplet med de två 
svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar mer än väl vilket öde som 
kan vänta den som vågar trotsa odemokratiska regimer i syfte att visa upp deras smutsiga byk 
för omvärlden. Att erbjuda dessa människor en fristad och en plats där de kan fortsätta sin 
verksamhet borde vara en självklarhet. Det är en solidaritetshandling och ett sätt att på allvar 
visa att kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är ett globalt ansvar och att det arbete 
som bedrivs angår också oss. 

Det nationella nätverket ICORN samlar städer i världen som har förbundit sig att agera för att 
författare ska få en fristad. Redan nu är Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sigtuna, 
Uppsala och Region Skåne med i nätverket. Genom att engagera sig i ICORN förbinder sig 
staden att under två år ta emot och stödja en enskild författare. Denne blir en representant för 
de tusentals röster som hålls i fängelse eller som har tystats för alltid. Exempel på författare 
som på detta sätt har hjälps finns på ICORN:s hemsida. www.icorn.org  

Vi ser det som en självklarhet att Lund med sin akademiska och kulturella tradition engagerar 
sig i detta nätverk och agerar i dess anda. Tidigare försök att agera i denna anda har 
misslyckats, bland annat för att författarbegreppet ansågs för snävt och att motionen skulle 
särbehandla just författare. Även om ICORN i sig är ett nätverk av städer som engagerat sig 
för förföljda författare så vill vi återkomma med ett försök att bredda diskussionen till att 
omfatta flera olika grupper av kulturella utövare. 

 

Med hänvisning till ovanstående kräver vi 

 

Att Lund engagerar sig i och ansöker om medlemskap i ICORN och därmed 
engagerar sig som en fristad för förföljda författare. 

Att uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att även omfatta andra 
kulturutövare. 
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